
Οι μπάτσοι του Χρυσοχοΐδη
δεν μας σταματούν

Κ.Ε.Μ.Π.ΚΡ.

611

Κάθε Τετάρτη. Εφηµερίδα
της Αντικαπιταλιστικής Αριστεράς

Νο 1451, 9 Δεκέμβρη 2020 www.sekonline.gr τιμή 2 ευρώ 

ΑΠΕΡΓΙΑ
ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΠΕΡΑΣΕΙ
Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Οι μέρες 
του Αλέξη είναι
ζωντανές-οι μέρες 
της κυβέρνησης
τελειώνουν

σελ. 12, 13

Συντονιζόμαστε
απεργιακά στις
15 Δεκέμβρη σελ. 8, 9

Τα σκάνδαλα 
του “λοκντάουν”

σελ. 4

Αθήνα 6 Δεκέμβρη. Συγκέντρωση μνήμης για τη δολοφονία του Αλέξη Γρηγορόπουλου στην οδό Ναυαρίνου στην Αθήνα



Νο 1451, 9 Δεκέμβρη 2020 Oικονομία και Πολιτικήσελ.2 εργατικη αλληλεγγυη

Μαύρα κοράκια με νύχια γαμψά
“Βλέπετε τα χελιδόνια που έρχονται;

Η άνοιξη αρχίζει”. Αυτό είναι το μή-
νυμα που στέλνουν αυτές τις μέρες

οι οικονομικές στήλες των φιλοκυβερνητικών
εφημερίδων. “Βλέπετε τους επενδυτές που
επιστρέφουν στο ελληνικό χρηματιστήριο; Η
ανάκαμψη είναι προ των πυλών”. 

Τα πουλιά, όμως, που στριφογυρίζουν στον
ουρανό δεν είναι χελιδόνια. Όρνεα είναι. Κερ-
δοσκόποι, επενδυτικές τράπεζες που εστιά-
ζουν στην αγορά προβληματικών επιχειρήσε-
ων (distressed funds), κεφάλαια που ειδικεύον-
ται στη διάλυση και αξιοποίηση των περιουσια-
κών στοιχείων (asset stripping), ταμεία “φρά-
χτες” (hedge funds) που ποντάρουν στη χρεο-
κοπία και σπεκουλαδόροι όλων των ειδών και
των αποχρώσεων. Στην Ελλάδα δεν έρχονται
για να συμμετάσχουν στην υποτιθέμενη ανά-
πτυξη αλλά για να κατασπαράξουν τις σάρκες
από τα κουφάρια που αφήνει πίσω της η κρί-
ση. Αυτό που τους δελεάζει δεν είναι οι “ισχυ-
ρές προοπτικές” της ελληνικής οικονομίας αλ-
λά τα δισεκατομμύρια που έχει αρχίσει να μοι-
ράζει, στο όνομα της “διάσωσης”, στις τράπε-
ζες, τις ιδιωτικές επιχειρήσεις και τους κάθε
λογής “ημετέρους” η κυβέρνηση του Μητσο-
τάκη.

Το χρηματιστήριο έχει πάρει “φωτιά”. Ο γε-
νικός δείκτης τιμών, που είχε πιάσει πάτο στα
τέλη του Οκτώβρη πέφτοντας κάτω από το
όριο των 600 μονάδων (μια επίδοση συγκρίσι-
μη μόνο με τις περιόδους της μεγάλης αβεβαι-
ότητας για την παραμονή της Ελλάδας στην
Ευρωζώνη) βρίσκεται από τις αρχές Νοέμβρη
σε διαρκή άνοδο. Ούτε οι εκατόμβες των νε-
κρών από τον κορονοϊό, ούτε η εκθετική άνο-
δος των κρουσμάτων, ούτε τα λοκντάουν μπό-
ρεσαν να κόψουν την βουλημία των επενδυ-
τών: την Δευτέρα 7 Δεκέμβρη, ο ημερήσιος
τζίρος του Χ.Α. ξεπέρασε τα 90 εκατομμύρια
και ο δείκτης έκλεισε στις 786 μονάδες. 

Τράπεζες
Οι πρωταγωνίστριες αυτού του ανοδικού

ράλι των μετοχών είναι οι τράπεζες. Αυτό μοι-
άζει παράδοξο: οι τράπεζες είχαν πυροδοτή-
σει πριν από ενάμιση μήνα ένα εκκωφαντικό
κραχ. Στις 26 Οκτώβρη η μετοχή της τράπεζας
Πειραιώς έχασε μέσα σε λίγες ώρα πάνω από
το 20% της αξίας της. Η διοίκηση του χρηματι-
στηρίου αναγκάστηκε να διακόψει την δια-
πραγμάτευσή της για να την προστατεύσει
από τους αλλόφρονες επενδυτές που έτρεχαν
να τις ξεφορτωθούν πουλώντας κυριολεκτικά
όσο-όσο. Την ημέρα εκείνη ο τραπεζικός δεί-
κτης έπεσε στις 230 μονάδες – το χαμηλότερο
σημείο όλων των εποχών.

Αυτό που είχε προκαλέσει το κραχ της 26
Οκτωβρίου ήταν η είδηση ότι η τράπεζα Πει-
ραιώς δεν ήταν σε θέση να εξοφλήσει ένα
“κουπόνι” αξίας 165 εκατομμυρίων προς το
Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας
(ΤΧΣ) – το δημόσιο δηλαδή. Το κουπόνι αυτό
προερχόταν από το τελευταίο πρόγραμμα διά-
σωσης της τράπεζας. Η μη έγκαιρη εξόφλησή
του θα είχε σαν συνέπεια την μετατροπή όλου
του ποσού των 2 δις περίπου που είχε λάβει
τον Δεκέμβρη του 2015 σαν “βοήθεια” από το
ΤΧΣ από ομόλογα σε μετοχές. Με άλλα λόγια,
την κρατικοποίηση της τράπεζας.

Η Πειραιώς κρατικοποιήθηκε πράγματι. Το
κουπόνι δεν εξοφλήθηκε, τα ομόλογα μετα-
τράπηκαν σε μετοχές και το δημόσιο απέκτη-
σε, μέσω του ΤΧΣ, το 62% της Πειραιώς. Αλλά
οι επενδυτές, αντί να βυθιστούν στην απελπι-
σία, άνοιξαν σαμπάνιες. Και οι οικονομικές
στήλες των εφημερίδων αντί για τα συνηθισμέ-
να τους χολερικά άρθρα για τον “αναποτελε-
σματικό δημόσιο τομέα” έτρεξαν να συγχα-
ρούν τον Μητσοτάκη και τους υπουργούς του
για την σωστή αντιμετώπιση της κρίσης. Ο λό-
γος; Η μετατροπή των ομολόγων σε μετοχές
έγινε με βάση την αξία της μετοχής της Πει-
ραιώς του 2015 και όχι με βάση την τρέχουσα
αξία – που ήταν δέκα φορές περίπου χαμηλό-
τερη. Το δημόσιο χάρισε ουσιαστικά χρέη 2 δι-
σεκατομμυρίων στην Πειραιώς με αντάλλαγμα
μετοχές που δεν άξιζαν πάνω από 200 εκατομ-
μύρια. Έτσι μάλιστα, έτρεξαν να δηλώσουν τα
γεράκια της ελεύθερης αγοράς. Να και μια
σωστή κρατικοποίηση. Ένα μεγάλο μπράβο
στην κυβέρνηση του Μητσοτάκη.

Ύστερα ήρθε το σκάνδαλο της Aegean. Στα
τέλη του Νοέμβρη ο κυβερνητικός εκπρόσω-
πος (Στέλιος Πέτσας) ανακοίνωσε την χρημα-
τοδότηση του “μεγαλύτερου αερομεταφορέα
της χώρας” με το ευτελές ποσό των 120 εκα-
τομμυρίων Ευρώ. Τι θα λάβει το δημόσιο σαν
αντάλλαγμα για την ενίσχυση αυτή; “Ειδικά δι-
καιώματα προαίρεσης” (warrants), δηλαδή το
δικαίωμα να απαιτήσει την μετατροπή αυτού
του δανείου σε μετοχές, με τους συμφωνημέ-
νους όρους. Τι ακριβώς συμφώνησαν οι δυο
πλευρές δεν το γνωρίζουμε. Μπορούμε να
τους φανταστούμε όμως αυτούς τους όρους:
με τι τιμή θα γίνει για παράδειγμα, η μετατρο-
πή των warrants σε μετοχές; Με τις σημερινές,
στο πρότυπο της “πετυχημένης” κρατικοποί-
ησης της Πειραιώς; Ή με αυτές που θα
ισχύουν όταν το Δημόσιο απαιτήσει τη μετα-
τροπή; 

Οι “αγορές” -οι κερδοσκόποι δηλαδή- πήραν

το μήνυμα που περίμεναν. Η διάσωση των τρα-
πεζών και των μεγάλων επιχειρήσεων είναι η
απόλυτη προτεραιότητα αυτής της κυβέρνη-
σης. Η πανδημία θα αντιμετωπιστεί με την
“ατομική ευθύνη” και τις περικοπές στον προ-
ϋπολογισμό της υγείας. Οι τραπεζίτες και οι
επιχειρηματίες με διευκολύνσεις εκατομμυ-
ρίων.

Μέσα σε λίγες μέρες ο ουρανός μαύρισε -
όχι από τα σύννεφα του χειμώνα αλλά από τα
κοράκια που μαζεύτηκαν από κάθε γωνιά της
γης για να πάρουν μέρος σε αυτό το ιδιότυπο
πάρτι.

Μένουμε Ευρώπη
Η ύφεση έχει χτυπήσει πολύ άγρια την ελλη-

νική οικονομία. Το τρίτο τρίμηνο της χρονιάς
που διανύουμε ήταν απλά δραματικό: το ΑΕΠ
συρρικνώθηκε σε σχέση με την αντίστοιχη πε-
ρίοδο του 2019 πάνω από δέκα μονάδες. Η
ύφεση έχει εκτροχιάσει όλους τους δείκτες
της οικονομίας. Η ανεργία έχει εκτιναχθεί ξανά
στα ουράνια, τα πρωτογενή πλεονάσματα με-
τατράπηκαν σε θηριώδη ελλείμματα και το δη-
μόσιο χρέος αναμένεται, ακόμα και με τους
επίσημους υπολογισμούς του υπουργείου Οι-
κονομικών, να ξεπεράσει το 200% του ΑΕΠ μέ-
σα στο 2021. Η γενική κατάσταση της οικονο-
μίας μπορεί να συγκριθεί μόνο με την περίοδο
του 2009/10 -την περίοδο του Καστελόριζου
και του πρώτου μνημονίου.

Η Ελλάδα δεν βρίσκεται αυτή τη στιγμή αν-
τιμέτωπη με μια παρόμοια με το 2009 κρίση
χρέους. Στις αρχές του Νοέμβρη ο διαβόητος
“οίκος αξιολόγησης” Moody's αναβάθμισε το
“μακροπρόθεσμο αξιόχρεο” της Ελλάδας από
την βαθμίδα B1 στη βαθμίδα Ba3. Από “σκου-
πίδια” τα χρεόγραφα του ελληνικού δημοσίου
αναβαθμίστηκαν σε “υποσκουπίδια” για να
έχουμε ένα μέτρο της πραγματικότητας. Η
αναβάθμιση φυσικά δεν οφείλεται ούτε στην
άριστη διακυβέρνηση του Μητσοτάκη ούτε

στις φανταστικές προοπτικές της ελληνικής οι-
κονομίας, ούτε στο εμβόλιο της Pfizer που θα
φέρει (σύμφωνα με τα ευχολόγια των φιλοκυ-
βερνητικών ΜΜΕ) ξανά εκατομμύρια τουρί-
στες την επόμενη σεζόν στη χώρα μας. Οφεί-
λεται πρώτα και κύρια στην πολιτική του εύκο-
λου και φτηνού χρήματος (για τους πλούσιους
φυσικά) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας
(ΕΚΤ). Αυτή τη φορά -και σε αντίθεση με ότι εί-
χε συμβεί το 2009/10 και πολύ περισσότερο το
2015- η ΕΚΤ δεν έχει αποκλείσει ούτε το κατα-
χρεωμένο ελληνικό δημόσιο ούτε τις καταχρε-
ωμένες ελληνικές τράπεζες από την πολιτική
αυτή της παροχής απεριόριστης, πρακτικά,
ρευστότητας. 

Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα έχει αντλή-
σει, από τον Μάρτη μέχρι σήμερα, 40 δις Ευ-
ρώ “με αρνητικά επιτόκια” από την ΕΚΤ. Ταυ-
τόχρονα έχουν αυξηθεί και οι ιδιωτικές κατα-
θέσεις στην Ελλάδα. Όχι αυτό δεν οφείλεται
στα νοικοκυριά -που ευημερούν τόσο πολύ
ώστε να μπορούν και να αποταμιεύουν κιόλας.
Οφείλεται στις επιχειρήσεις, που όπως γράφει
η Καθημερινή “Το υπόλοιπο της ρευστότητας
που διακρατούν οι επιχειρήσεις στις τράπεζες
με τη μορφή καταθέσεων έχει αυξηθεί από τον
περασμένο Μάρτιο, οπότε και ξέσπασε η κρί-
ση, κατά 6,5 δισ., στοιχείο που επιβεβαιώνει
ότι οι επιχειρήσεις δεν ξοδεύουν, αξιοποιούν
τις κρατικές ενισχύσεις για συντήρηση δυνά-
μεων και κρατούν στάση αναμονής για την
επαύριον της κρίσης”.

Έρχονται μνημόνια
Αυτή η κατάσταση δεν πρόκειται να κρατή-

σει για πολύ -αυτό όλοι το ξέρουν. Και έχουν
αρχίσει να προετοιμάζονται από τώρα για την
επόμενη μέρα. Η πολιτική του εύκολου και
φθηνού χρήματος έχει τεράστιους κινδύνους
γιατί στερεί στην ουσία τις κεντρικές τράπεζες
από το βασικό όπλο -τον έλεγχο των επιτο-
κίων. Αργά ή γρήγορα (και μάλλον γρήγορα) η
ΕΚΤ θα προσπαθήσει να επιστρέψει στην “κα-
νονικότητα”. Και τότε όλα αυτά τα χρέη που
έχουν συσσωρεύσει το ελληνικό δημόσιο και
οι τράπεζες θα γυρίσουν μπούμερανγκ. Η Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση έχει αρχίσει από τώρα να
προετοιμάζεται για αυτή την επόμενη μέρα: το
τελευταίο Eurogroup ενέκρινε την “ανασυγ-
κρότηση του ESM”, του μηχανισμού που είχε
αναλάβει την “διάσωση” της Ελλάδας από την
προηγούμενη κρίση χρέους.

Τα κοράκια που στροβιλίζονται στον ουρανό
πάνω από την ελληνική οικονομία θα έχουν
φύγει προ πολλού όταν φτάσει εκείνη η ώρα.
Τις μαύρες τρύπες που θα έχουν αφήσει πίσω
τους οι “στρατηγικοί επενδυτές” (όπως ονομά-
ζουν σήμερα τους κερδοσκόπους οι φιλοκυ-
βερνητικές εφημερίδες) θα κληθεί να τις πλη-
ρώσει και πάλι η εργατική τάξη. Στο βάθος του
ουρανού δεν βρίσκεται η άνοιξη και τα χελιδό-
νια αλλά νέα μνημόνια.

Και νέες εξεγέρσεις. Αυτό το ξέρει πολύ κα-
λά και ο Μητσοτάκης και η άρχουσα τάξη. Για
αυτό έχουν φουντώσει ο αυταρχισμός και η
αστυνομοκρατία αυτές τις μέρες. Αλλά είναι
βαθιά γελασμένοι αν πιστεύουν ότι θα καταφέ-
ρουν να τα περάσουν όλα αυτά με την κατα-
στολή. Δεν θα το καταφέρουν. 

Σωτήρης Κοντογιάννης

Μητσοτάκης-Σταϊκούρας μαζί με τον πρόεδρο της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών
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Για άλλη μια φορά, ο Χρυσοχοϊδης και
ο Μητσοτάκης παριστάνουν ότι δεν
κατάλαβαν τι σημαίνουν οι κινητοποι-

ήσεις που έγιναν στη μνήμη του Αλέξη Γρη-
γορόπουλου κόντρα στις αστυνομικές απα-
γορεύσεις. Προσπαθούν να κρυφτούν πίσω
από το δάχτυλό τους ή μάλλον πίσω από το
“δάχτυλο” του κορονοϊού. Χρειάζεται να θυ-
μίσουμε και να θυμηθούμε τι έπαθε η τότε
κυβέρνηση του Καραμανλή και της αδερ-
φής του Μητσοτάκη.

Το σύνθημα των εξεγερμένων στις μέρες
του Αλέξη τον Δεκέμβρη του 2008 έλεγε
“Στις τράπεζες λεφτά στη νεολαία σφαίρες,

ετούτης της κυβέρνησης τελειώνουνε οι μέ-
ρες”. Όταν η κυβέρνηση ξεπέρασε τον αρχι-
κό πανικό της και τις σκέψεις για επιβολή
κατάστασης έκτακτης ανάγκης, άρχισε να
παριστάνει ότι ξαναπήρε τον έλεγχο και η
ζωή συνεχίζεται σαν να μην είχε γίνει τίποτα.

Αλλά αυτό το τροπάρι κράτησε μόνο λί-
γους μήνες. Η οικονομική κρίση άρχισε να
αγριεύει και ο Καραμανλής αναγκάστηκε να
ομολογήσει ότι το “βαρύ κοινωνικό κλίμα”
δεν επιτρέπει στην κυβέρνησή του να πάρει
τα σκληρά μέτρα που απαιτούσαν οι τραπε-
ζίτες και οι τότε επερχόμενες τρόικες.
Αναγκάστηκε να πάει σε πρόωρες εκλογές
και τις έχασε πανηγυρικά. Όσο για το ΠΑ-
ΣΟΚ που τις κέρδισε, έκτοτε αγνοείται η τύ-
χη του...

Πολιτική απομόνωση
Ασφαλώς, η ιστορία δεν επαναλαμβάνε-

ται. Αλλά υπάρχουν κάποια στοιχεία που
καθορίζουν τις εξελίξεις. Το πρώτο είναι η
πολιτική απομόνωση της κυβέρνησης Μη-
τσοτάκη που γίνεται όλο και πιο έντονη αυ-
τόν τον καιρό. Η εγκληματική αποτυχία στη
διαχείριση της πανδημίας αλληλοτροφοδο-
τείται με την κατακραυγή ενάντια στον
αστυνομικό τσαμπουκά του Χρυσοχοϊδη.
Όσο πιο πολύ οι τραγωδίες των θανάτων
από τον κορονοϊό και οι ελλείψεις στα νο-
σοκομεία ξεσκεπάζουν τις κομπίνες του κά-
θε Κικίλια, τόσο πιο εξοργιστικές γίνονται οι
κυβερνητικές δικαιολογίες ότι τάχα οι μπά-
τσοι φροντίζουν για τη δημόσια Υγεία.

Ταυτόχρονα, οι οικονομικές εξελίξεις
φέρνουν ξανά στο προσκήνιο την ανάγκη
του ελληνικού καπιταλισμού για έκτακτα μέ-
τρα. Δέκα χρόνια μετά το πρώτο Μνημόνιο,

το δημόσιο χρέος και τα ελλείμματα του
προϋπολογισμού βρίσκονται ξανά στα επί-
πεδα που τα άφησε το δίδυμο Καραμανλή-
Αλογοσκούφη στις μέρες του Αλέξη. Στις
ροζ σελίδες της κυριακάτικης Καθημερινής,
το πρωτοσέλιδο σχόλιο μιλάει για το πιο δύ-
σκολο εξάμηνο που έρχεται τους επόμε-
νους μήνες.

Παραφράζοντας τη ρήση του Μαρξ για
το πώς επαναλαμβάνεται η ιστορία, μπο-
ρούμε να πούμε ότι η σημερινή τραγωδία
ίσως κάνει το πέρασμα από τον Καραμανλή
στον ΓΑΠ να μοιάζει με φάρσα. Φουντώνει
ένα κύμα εργατικής οργής που κουβαλάει
μαζί του και την εμπειρία από τους αγώνες
των τελευταίων δέκα χρόνων. Αυτή τη φορά
η Αριστερά που παλεύει για την ανατροπή
του συστήματος της
κρίσης και της πανδη-
μίας, η επαναστατική
αριστερά μπορεί και
πρέπει να βοηθήσει
ώστε η εργατική τάξη
να προχωρήσει νικη-
φόρα. Οι σύντροφοι
και οι συντρόφισσες
του ΣΕΚ που περάσα-
με την Κυριακή κρα-
τούμενοι στο Αλλοδα-
πών(!) γιατί δεν “συμ-
μορφωθήκαμε με τις
υποδείξεις”, φύγαμε
αποφασισμένοι πε-
ρισσότερο από ποτέ
να παλέψουμε για την
εργατική διέξοδο από
τα αίσχη της παράτα-
ξης των δολοφόνων.

Στα 20.660 ευρώ ανέβηκε ο δείκτης της οι-
κονομικής εξόρμησης της Εργατικής Αλ-

ληλεγγύης με τα 5.410 ευρώ που συγκεντρώ-
θηκαν την περασμένη βδομάδα. 

Ευχαριστούμε για τις προσωπικές σας ενι-
σχύσεις: Χρήστος Ζουρντός, μέλος ΣΦΕΑ 50
ευρώ, Γιώργος Μ. 200 ευρώ, από 100 ευρώ
Νατζίγιε Μ., Τάκης Ζ., Γιώργος Τ. 75, από 50
ευρώ Σπύρος Μ., Μαρία Ντ., Μανώλης Φ.,
Έβελυν Β., Μπάμπης Λ., Βασίλης Σ. 40, Δημή-
τρης Τ. 35 από 30 ευρώ Μιχάλης Γ. και Παντε-
λής Γ., από 20 ευρώ Ειρήνη Φ., Βασιλική Κ.,
Γιάννης, Γεωργία, Δημήτρης Α., Ελένη Μ., Χα-
ρά Μ., Θοδωρής Σ., Δήμητρα Β., Μήτσι Μ.,
Σαββούλα Τ., Θοδωρής Λ., Γιώργος Π., από
15 ευρώ Γιώργος Δ., Γκέλυ Γ και Χ.Κ., από 10
ευρώ Ίκαρος Π., Ηλίας Μ., Γιώργος Γ., Δημή-
τρης Τ., Ελίζα Γκ., Δημήτρης Π., Αγγελική Κ.,
Κατερίνα Σ., Κώστας Λ., Νίκος Γ., Τατιάνα Π.,
Βίκυ Β., Ειρηναίος Μ., Κώστας Δ., Πάνος Λ.,
Μαρία Π., Μαρία Κ., Παύλος Κ. 8, από 5 ευρώ
Γιώργος Λ., Σοφία Σ., Νίκος Α., Άγγελος Μ.,
Θάνος Τζ., Κώστας Φ., Θοδώρα Κ., Ιωάννα
Κτ., Τερέζα Μ., Άννα Μ.

Ευχαριστούμε, επιπλέον, τις συντρόφισσες
και τους συντρόφους που συγκέντρωσαν 15
ευρώ στο Δημαρχείο στα Βριλήσια, 11 ευρώ
στην ΕΡΤ, 18 ευρώ στην εξόρμηση στα Ιλίσια,
8 ευρώ στη Ν. Ιωνία και 10 στη λαϊκή στα Χα-
νιά, καθώς και όσες/ους γράφτηκαν ή ανανέω-
σαν τις συνδρομές τους στην Εργατική Αλλη-
λεγγύη και το περιοδικό Σοσιαλισμός από τα
Κάτω: Στέφανος Λ., Γιώργος Τ., Αντώνης Κ.,
Αθηνά Σ., Δημήτρης Σ., Θανάσης Δ., Σπύρος
Κ., Γρηγόρης Β. και Λεωνίδας Κ.

I t’s a new era. Νέα εποχή ξεκάθαρα αυτή
που ζούμε και ίσως η πιο σκοτεινή από

όσες έχουμε ζήσει μέχρι σήμερα.
Μια εποχή βυθισμένη στο σκοτάδι και στο
μίσος που είναι αναγκαίο να παλέψουμε όλα
μαζί απέναντί της με φως και ελεύθερη φω-
νή αγάπης και αλληλεγγύης. Μια τέτοια φω-
νή είναι και αυτή της Εργατικής Αλληλεγ-
γύης που είναι εκεί για να στηρίξει κάθε κα-
ταπιεσμένο πλάσμα και να του δώσει φωνή

όταν αυτό δεν μπορεί να
μιλήσει. Η νεολαία της Ερ-
γατικής Αλληλεγγύης πάν-
τα εκεί για να φωνάξει δυ-
νατά απέναντι σε κάθε κα-
κοποιητή και εμείς είμαστε
εδώ για να την στηρίξουμε
όπως κάνει αυτή σε εμάς
όλα αυτά τα χρόνια. Αξίζει
να στηρίζουμε τέτοιες φω-
νές, ειδικά στους δύσκο-
λους καιρούς που διανύου-
με και εγώ με την σειρά
μου στηρίζω τα παιδιά που
και αυτά ήταν πάντα εκεί
για να στηρίξουν πλάσμα-
τα σαν και εμένα.

GingerΈλα
drag queen, activistΚυκλοφορεί

www.socialismfrombelow.gr

“Ετούτης της κυβέρνησης 
τελειώνουνε οι μέρες”

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΕΞΟΡΜΗΣΗ

6/12, Ο διευθυντής της Εργατικής Αλληλεγγύης προσάγεται από την αστυνομία. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης
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Η πανδημία συνεχίζει να βρί-
σκεται εκτός ελέγχου στην
Ελλάδα. Η κυβέρνηση της

ΝΔ με την επικίνδυνη διαχείριση της
πανδημίας είναι η μοναδική υπεύθυ-
νη για την αλματώδη αύξηση των
κρουσμάτων, των διασωληνομένων
και των νεκρών. 

Ήδη ανακοίνωσε νέα παράταση
του λοκντάουν μέχρι 7 Γενάρη. Το
απαρχαιωμένο μέτρο του λοκντάουν
όχι μόνο δείχνει την ανικανότητα της
κυβέρνησης να πάρει πραγματικά
μέτρα ανάσχεσης της πανδημίας αλ-
λά και δεν μπορεί να σταματήσει την
εξάπλωση της πανδημίας. Όσο οι
χώροι εργασίας και οι δομές παρα-
μένουν χωρίς μέτρα προστασίας,
όσο υπάρχει συνωστισμός στα ΜΜΜ
λόγω έλλειψης δρομολογίων, όσο το
δημόσιο Σύστημα Υγείας παραμένει
χωρίς το αναγκαίο προσωπικό, κρε-
βάτια και ΜΕΘ, όσο δεν γίνεται επί-
ταξη του ιδιωτικού τομέα υγείας,
όσο και αυτά τα ελάχιστα μοριακά
τεστ ιχνηλάτησης μειώνονται, τόσο
η διασπορά του ιού θα αυξάνεται και
η πανδημία θα σαρώνει. 

Την Κυριακή 6 Δεκέμβρη έσπασε
και το φράγμα των 3.000 θανάτων,
με 3.003 θανάτους από την έναρξη
της πανδημίας τον Φλεβάρη. Όμως,
από αυτούς, οι 2.288 θάνατοι, δηλα-
δή το 76%(!) ήταν μόνο στη περίοδο
από 07.11 έως 06.12, δηλαδή μέσα
στο δεύτερο λοκντάουν. Το ίδιο
συμβαίνει, στη πραγματικότητα, και
με τα κρούσματα, παρά τη μείωση
του αριθμού των μοριακών τεστ που
διενεργεί η κυβέρνηση για να φανεί
έτσι μία (τεχνητή) μείωση των κρου-
σμάτων. Άρα και (δήθεν) υποχώρη-
ση της πανδημίας μπροστά στην
πίεση για το άνοιγμα της χριστου-
γεννιάτικης αγοράς. Η κυβέρνηση
εξακολουθεί την ίδια εγκληματική
πολιτική από τη έναρξη της πανδη-
μίας: "λιγότερα τεστ - λιγότερα
κρούσματα - πάμε καλύτερα".  Σύμ-
φωνα με τα επίσημα στοιχεία του
ΕΟΔΥ (που δημοσιοποιούνται στο
eody.gov.gr) στο πρώτο δεκαήμερο
του Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκαν
200.238 μοριακά τεστ (μ.ο. 20.024
ανά ημέρα), στο δεύτερο 222.867
(μ.ο. 22.287 ανά ημέρα) ενώ στο τρί-
το έπεσαν απότομα στα 174.703
(μ.ο. 17.470 ανά ημέρα), την περίο-
δο που γέμισαν οι ΜΕΘ και ο αριθ-
μός των ημερήσιων θανάτων άρχισε
να ξεπερνάει στους 100. Το ίδιο σχε-
δόν νούμερο έχουμε και από 1-6 Δε-
κεμβρίου, με 17.600 τεστ ανά ημέ-
ρα. Για να δούμε τις προτεραιότητες
της κυβέρνησης, οι έλεγχοι που κά-
νει η ΕΛΑΣ για να κόβει πρόστιμα
για τη δήθεν "μη τήρηση των περιο-
ριστικών μέτρων" είναι περίπου
60.000 ανά ημέρα. Τρεις φορές πε-
ρισσότερο απ’ ότι για τα τεστ. 

Δεν είναι μόνο η μείωση του αριθ-
μού των τεστ που διενεργούνται αλ-
λά και τα σκάνδαλα γύρω από αυτά,
που ήρθαν στην επιφάνεια από τις
εφημερίδες, και δείχνουν ότι η κυ-

βέρνηση όχι μόνο αδιαφορεί για την
πανδημία και τις ανθρώπινες ζωές
αλλά και την εκμεταλεύεται για να
κάνει περισσότερα δώρα στους φί-
λους της. 

Λαθεμένα στοιχεία
Το πρώτο σκάνδαλο αφορά τη δι-

πλή καταγραφή των κρουσμάτων.
Στις 30 Απριλίου η κρατική Ηλεκτρο-
νική Διακυβέρνηση Κοινωνικής
Ασφάλισης Α.Ε. (ΗΔΙΚΑ) υπέγραψε
σύμβαση με την κοινοπραξία ΟΤΕ –
Byte για την "Ανάπτυξη Εθνικού Μη-
τρώου Ασθενών Covid-19 και μηχα-
νισμού παρακολούθησης ασθενών
σύμφωνα με τα πρότυπα του ΠΟΥ,
σε συνδυασμό με ανωνυμοποίηση/
ψευδωνυμοποίηση στοιχείων ασθε-
νών στο σύστημα ηλεκτρονικής συν-
ταγογράφησης". Η σύμβαση ήταν
διάρκειας δύο μηνών και ύψους
228.780 ευρώ. Ενώ ήταν σε εξέλιξη
η συγκεκριμένη σύμβαση, η διοίκη-
ση του ΕΟΔΥ υπογράφει την 1η Ιου-
νίου, πριν καν ολοκληρωθεί η ανά-
πτυξη του συστήματος της ΗΔΙΚΑ,
μια άλλη σύμβαση, ύψους 799.850
ευρώ, με την εταιρεία MainSys Ο.Ε.
με την οποία αναλάμβανε και την
ανάπτυξη «κεντρικού λογισμικού κα-
ταγραφής και διαχείρισης συμβάν-
των», υπηρεσία που παρέχονταν ήδη
από την ΗΔΙΚΑ. Έτσι προέκυψε η δι-
πλή καταγραφή, καθώς κάποια περι-
στατικά καταγράφονται στο πρώτο
σύστημα και κάποια άλλα στο δεύτε-
ρο και με διαφορετική ταχύτητα με-
ταξύ τους. Το αποτέλεσμα είναι το

χάος και η ψευδής αποτύπωση της
πραγματικής εικόνας της πανδη-
μίας. Στις ανακοινώσεις του ΕΟΔΥ
υπάρχει ένα διάγραμμα που δείχνει
πότε έχουν ληφθεί τα δείγματα των
θετικών κρουσμάτων της ημερήσιας
ενημέρωσης. Αμα κοιτάξει κανείς
αυτό το διάγραμμα βλέπει ότι, π.χ.,
τα 2.199 θετικά κρούσματα που ανα-
κοινώθηκαν την Τρίτη 1/12 αφορού-
σαν: 1.692 θετικά κρούσματα από
τις 30/11, 88 από τις 29/11, 162 από
τις 28/11, 144 από τις 27/11, 37 από
τις 26/11, 15 από τις 25/11 κ.ο.κ.
Διάφοροι επιδημιολόγοι που μας
κουνούσαν το δάκτυλο για την "ατο-
μική ευθύνη" αναγκάζονται τώρα να
παραδεχθούν ότι το Υπουργείο τους
έδινε ψευδή στοιχεία και γι' αυτό
δεν μπορούσαν να παρακολουθή-
σουν σωστά την εξέλιξη της πανδη-
μίας.

Το δεύτερο σκάνδαλο, που βγήκε
στη φόρα από την "Εφ. Συν", αφορά
τρεις αδιαφανείς διαγωνισμούς (δεν
δημοσιεύτηκαν καν στη «Διαύγεια»)
από το Ινστιτούτο Φαρμακευτικής
Ερευνας και Τεχνολογίας (ΙΦΕΤ) που
είναι θυγατρική εταιρεία του Εθνι-
κού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ).
Το ΙΦΕΤ είναι προϊόν της ιδιωτικο-
ποίησης στον χώρο του κρατικού
φαρμάκου. Δημιουργήθηκε το 1991,
από τον μπαμπά Μητσοτάκη, ύστε-
ρα από την κατάργηση της Εθνικής
Φαρμακοβιομηχανίας και της Κρατι-
κής Φαρμακαποθήκης. Οι τρεις συ-
νεχόμενοι διαγωνισμοί αφορούσαν
τη προμήθεια συνολικά τριών εκατ.

(!) γρήγορων τεστ αντιγόνου (rapid
tests) ανίχνευσης της Covid-19 συ-
νολικού ύψους πάνω από 15 εκατ.
ευρώ. Κατοχυρώθηκαν με "φωτο-
γραφικές διαδικασίες" στην εταιρία -
μεσάζοντα For Health Α.Ε. (που πα-
ρέχει υπηρεσίες νοσηλείας κατ’ οί-
κον και η οποία έχει ετήσιο κύκλο
εργασιών μόλις 1.326.187 ευρώ(!))
για το γρήγορο τεστ Panbio της
εταιρίας Abbott. 

Τα παίρνουν οι ημέτεροι
Ακόμα και ο Σύνδεσμος Επιχειρή-

σεων Ιατρικών & Βιοτεχνολογικών
Προϊόντων (ΣΕΙΒ) σε επιστολή του
στο Υπουργείο δηλώνει: "Η συγκε-
κριμένη διαδικασία, με την ανεπαρ-
κή δημοσιότητα που την περιβάλλει,
αφού γίνεται με απλή μόνο ανάρτη-
ση της πρόσκλησης και τις ιδιαίτερα
ασφυκτικές προθεσμίες που τάσ-
σονται με τις προφανείς συνέπειες
για την ουσιαστική προετοιμασία
των ενδιαφερομένων […]. Ανάλογες
προμήθειες κατ’ αυτόν τον τρόπο
πραγματοποιήθηκαν από τον ΙΦΕΤ
τον περασμένο Ιούνιο... όπως επί-
σης και τον Σεπτέμβριο... δεν δικαιο-
λογείται η επανειλημμένη θέσπιση
τόσο σύντομων προθεσμιών, από τη
στιγμή που η πανδημία έχει ενσκή-
ψει από τις αρχές του έτους, άρα
μπορούσε να υπάρξει λελογισμένος
προγραμματισμός ώστε να μπορούν
να ανταποκριθούν περισσότερες της
μίας επιχειρήσεις και να μην περιο-
ρίζονται, όπως τώρα συμβαίνει, σε
μια τυπική, άνευ αποτελέσματος

απόπειρα συμμετοχής".
Η For Health φέρεται να σύναψε

με την Abbott σύμβαση διακίνησης
του προϊόντος Panbio στην Ελλάδα
λίγες μέρες πριν από τη δημοσίευση
του πρώτου διαγωνισμού. Όπως,
σωστά, ρωτάει η εφημερίδα: "γιατί
το ΙΦΕΤ έκανε την προμήθεια του
τεστ Panbio μέσω της For Health και
όχι κατ' ευθείαν από την θυγατρική
της Abbott στην Ελλάδα, την Abbott
Hellas;... ποιος ο λόγος που η Αb-
bott Hellas θέλει να αποδώσει μέρος
της κερδοφορίας της στην For Heal-
th; Oι απαντήσεις ίσως να βρίσκον-
ται σε φορολογικούς παραδείσους,
αλλά και σε... οικογενειακές και πο-
λιτικές σχέσεις".

Η For Health έχει βασικό μέτοχο,
κατά 85%, την κυπριακή εταιρεία Ar-
turius Trading Limited. Ο νόμιμος εκ-
πρόσωπος της For Health είναι πα-
ράλληλα και ο διαχειριστής της Artu-
rius, η οποία συνδέεται με παρά-
κτιες εταιρείες. Στη διεύθυνση της
συγκεκριμένης εταιρείας στη Λάρ-
νακα της Κύπρου και μάλιστα στον
ίδιο όροφο (!) έχουν δηλωθεί πάνω
από 50 άλλες εταιρείες. Ο νόμιμος
εκπρόσωπος και διευθύνων σύμβου-
λος είναι ο Στράτος Γρημανέλης,
πρώην ανώτατο στέλεχος της Sie-
mens Health Diagnostics AEBBE,
που ήταν θυγατρική της γνωστής,
για τις μίζες, Siemens. Σύμφωνα με
την "Εφ. Συν", τα συμφέροντα της
For Health φέρεται να προωθήθηκαν
με την υποστήριξη ενός υψηλόβαθ-
μου στελέχους της ελληνικής Ab-
bott, που συνδέεται με οικογενει-
ακές σχέσεις με τον νόμιμο εκπρό-
σωπο της For Health με τον τελευ-
ταίο να διατηρεί άριστες σχέσεις,
από τη θητεία του στη Siemens, με
τον Πατούλη και τους συνεργάτες
του, όπως τον Γιάννη Σωτηρίου που
διορίστηκε νέος διευθύνων σύμβου-
λος του ΙΦΕΤ μία εβδομάδα πριν
από τη δημοσίευση του δεύτερου
διαγωνισμού.

Το ότι η αξιοπιστία του rapid test
είναι πολύ χαμηλότερη από αυτή
του μοριακού τεστ (PCR) και παρα-
μένει ο κίνδυνος των ψευδώς αρνη-
τικών αποτελεσμάτων δεν απασχο-
λεί καθόλου την κυβέρνηση. Η Ab-
bott, για παράδειγμα, δίνει για το
τεστ Panbio ποσοστό ευαισθησίας
91,4%, όμως η πλατφόρμα του Πα-
νεπιστημίου Yale δίνει ποσοστό
79,6%. Αυτό σημαίνει ότι 1 στους 5
θετικούς δεν εντοπίζεται, διασπεί-
ροντας απερίσπαστα τον ιό.

Η κυβέρνηση δεν δίνει δεκάρα για
τις ανθρώπινες ζωές. Μετατρέπει
(και) την πανδημία σε ευκαιρία για
κερδοσκοπία. Αν δεν την σταματή-
σουμε, τα χειρότερα θα βρίσκονται
μπροστά μας, κυρίως τους επόμε-
νους κρίσιμους τρεις χειμωνιάτικους
μήνες. Γι' αυτό είναι πιο αναγκαίο
από ποτέ να στηρίξουμε και να
απλώσουμε τους εργατικούς αγώ-
νες. Για να σώσουμε ζωές.  

Γιώργος Ράγκος

Περισσότεροι έλεγχοι για 
πρόστιμα παρά για τεστ!

ΤΑ ΣΚΑΝΔΑΛΑ ΤΟΥ “ΛΟΚΝΤΑΟΥΝ”



Ξεσηκωμό προκάλεσε η κίνηση της δι-
οίκησης του νοσοκομείου Αγ.Σάβ-

βας, να ασκήσει ΕΔΕ σε εργαζόμενους,
επειδή νόσησαν από τον κορονοϊό! Μετά
από μαζική κινητοποίηση εργαζομένων
την Δευτέρα, ο ΥΠΕάρχης αναγκάστηκε
τελικά να βγάλει νέα οδηγία για να μην
υπάρχουν κυρώσεις στο προσωπικό,
ακυρώνοντας την ΕΔΕ. 

Η Ζαννέτα Λυσικάτου, μέλος στο ΔΣ
του Συλλόγου Εργαζομένων του νοσοκο-
μείου, μίλησε στην Εργατική Αλληλεγγύη:

“Την Πέμπτη 4/12, καλέσαμε σε ανοι-
χτό Δ.Σ του σωματείου για να συζητή-
σουμε για τη νέα έξαρση των κρουσμά-
των και να προγραμματίσουμε τη δράση
μας ενάντια στο νέο προϋπολογισμό που
κόβει λεφτά από την Υγεία και τα δίνει
για εξοπλισμούς. Εκεί, παρουσία πολλών
συναδέλφων, μας ήρθε το νέο ότι η διοί-
κηση διενεργεί ΕΔΕ εις βάρος τριών για-
τρών, επειδή κόλλησαν κορονοϊό! Την
επόμενη ημέρα, που θα γινόταν η διαδι-
κασία, ξεσηκώθηκε ολόκληρο το νοσοκο-
μείο. Σχεδόν όλο το προσωπικό συγκεν-
τρώθηκε για να καταγγείλει το γεγονός
και να μπλοκάρει την ΕΔΕ. Με τη μαζική
και μαχητική παρουσία των συναδέλφων,
καταφέραμε να την παγώσουμε. 

Τη Δευτέρα 7/12 θα ξαναγινόταν η
ΕΔΕ και μάλιστα εις βάρος περισσότε-
ρων συναδέλφων. Ξανακαλέσαμε κινη-
τοποίηση στο προαύλιο και συνεχίσαμε
με συγκέντρωση στην 1η Υγειονομική
Περιφέρεια. Είναι ξεκάθαρο ότι διοική-
σεις, ΥΠΕ και υπουργείο Υγείας, ψά-
χνουν στις τάξεις του προσωπικού τους

ενόχους για τη διασπορά του κορονοϊού
στα νοσοκομεία. Στην πραγματικότητα
όμως οι ίδιοι είναι που φέρουν όλη την
ευθύνη για την έξαρση των κρουσμά-
των. Οι οδηγίες του ΕΟΔΥ και η εφαρ-
μογή τους στα νοσοκομεία δεν γίνονται
με επιστημονικό τρόπο, αλλά με πολιτι-
κό. Υποτάσσονται στο δεδομένο ότι δεν
υπάρχει επαρκές προσωπικό, υλικά και
χρηματοδότηση και δεν κάνουν τίποτα
για να αλλάξει. Κι έτσι φορτώνουν την
ευθύνη στους εργαζόμενους.

Απροστάτευτοι
Μας έχουν αφήσει απροστάτευτους

στη μάχη που δίνουμε με την πανδημία.
Δεν μας κάνουν τα τεστ covid στη συ-
χνότητα που χρειάζεται. Δεν βγαίνουν
σε καραντίνα οι συνάδελφοι που πρέπει.
Πολλές φορές δεν έχουμε αρκετές προ-
σωπίδες, γάντια κλπ. Πλέον στον Αγ.
Σάββα κλείνουν νέα τμήματα. Αρχίζει να
κινδυνεύει συνολικά η λειτουργία του
νοσοκομείου. Κλείνει το Ενδοσκοπικό

και ξανακλείνει νοσηλευτικό τμήμα που
είχε νοσηλέψει θετικά κρούσματα. Έχει
ξεμείνει το νοσοκομείο από τραπεζοκό-
μες. Όλες έχουν βγει είτε θετικές, είτε
σε καραντίνα και λόγω του πόστου τους
-διανέμει το φαγητό σε όλο το νοσοκο-
μείο- είναι πολύ κρίσιμο τι θα γίνει. Η δι-
οίκηση ψάχνει να βρει ιδιωτικό συνερ-
γείο για να καλύψει το κενό. Εμείς λέμε
ότι πρέπει να γίνουν fast track διαδικα-
σίες και να προσλάβουν τώρα εργαζόμε-
νους με μόνιμη σχέση εργασίας.

Η κινητοποίηση της Δευτέρας ανάγκα-
σε τον ΥΠΕάρχη να καλέσει μπροστά
μας τη διοίκηση να κάνει rapid test σε
όλους και να βγάλει νέα οδηγία, ουσια-
στικά ακυρώνοντας την ΕΔΕ. 

Συνεχίζουμε! Την Πέμπτη 10/12 συμ-
μετέχουμε στη μέρα δράσης που καλεί
η ΠΟΕΔΗΝ με συγκέντρωση στις 12μεσ
στο προαύλιο και κλιμακώνουμε με
απεργιακή κινητοποίηση στις 15 Δεκέμ-
βρη, ενάντια στον προϋπολογισμό”.

Σ.Μ.

Όσο εξωφρενικό κι αν ακούγεται, εν μέσω
πανδημίας απολύουν κόσμο που εργάζε-

ται στα νοσοκομεία. Οι καθαρίστριες του Παί-
δων Αγ.Σοφία, κατέβηκαν σε στάση εργασίας
και συγκέντρωση στην είσοδο του νοσοκομεί-
ου, την Πέμπτη 3/12.

“Οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα στο νο-
σοκομείο Παίδων Αγία Σοφία μάθαμε ότι οι
συμβάσεις που υπογράψαμε πριν από δύο μή-
νες με τη διοίκηση του νοσοκομείου δεν θα
υλοποιηθούν! Οι πρώτοι 17 συνάδελφοι θα
απολυθούν άμεσα και στη συνέχεια θα απολυ-

θούν αρκετοί ακόμα… Τον συνολικό αριθμό
των απολύσεων δεν τον γνωρίζουμε ακόμη!”,
σημειώνουν οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα,
προσθέτοντας πως “οι περισσότεροι από εμάς
δουλεύουμε χρόνια σε αυτό το νοσοκομείο.
Από σύμβαση σε σύμβαση κι από αγωνία σε
αγωνία για το μεροκάματο, πάντα δίναμε πολύ

περισσότερα από όσα έγραφαν οι συμβάσεις
μας. Μας έβγαινε η ψυχή να προλάβουμε στο
8ωρο να καθαρίσουμε τρεις κλινικές και τώρα
απαιτούν πολύ περισσότερα από εμάς στο
7ωρο! Να μην απολυθεί κανένας εργαζόμενος
στην καθαριότητα αυτήν την κρίσιμη για όλους
περίοδο. Να γίνουν κι άλλες προσλήψεις εργα-

ζομένων από όσους κατέθεσαν τα χαρτιά
τους, ώστε να δουλεύουμε σε ανθρώπινες
συνθήκες, με την προβλεπόμενη ξεκούραση
μεταξύ των βαρδιών και τα ρεπό που προβλέ-
πει η σύμβαση” . 

Το παρόν στη συγκέντρωση των καθαρι-
στριών έδωσαν μέλη του τοπικού πυρήνα του
ΣΕΚ και συμπαραστάτες από την καμπάνια
Support Health Workers. Στο χαιρετισμό του ο
Μηνάς Χρονόπουλος κάλεσε σε απεργιακή
κλιμάκωση στην κατάθεση και ψήφιση του
προϋπολογισμού.
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Άγιος Σάββας,
12 μεσημέρι στο προαύλιο
Γεννηματάς,
8πμ – 10πμ στην πύλη
Αγλαΐα Κυριακού,
8πμ – 10πμ στην πύλη
Αττικό, 8πμ – 10πμ στην πύλη
Αγ. Όλγα, 8πμ – 10πμ στην πύλη
Σωτηρία, 8πμ – 10πμ στην πύλη
Νίκαια, 8πμ – 10πμ στην πύλη
Λαϊκό, 8πμ – 10πμ στην πύλη
Αμαλία Φλέμινγκ, 
8πμ – 10πμ στην πύλη

Ελπίς, 8πμ – 10πμ στην πύλη
Ευαγγελισμός,
8πμ – 10πμ στην πύλη
ΚΑΤ, 10πμ –12 μες στην Πύλη
Θριάσιο, 12 μεσημέρι στην πύλη
Δρομοκαΐτειο,
8πμ – 10πμ στην πύλη
Ασκληπιείο, 8.30πμ στην πύλη
Ερυθρός, 8πμ-10πμ στην πύλη
Έλενα Βενιζέλου,
8πμ εξόρμηση στην πύλη

Ιπποκράτειο, 
8πμ-10πμ στην πύλη
Παίδων Πεντέλης, 8πμ στην πύλη
Ανδρέας Συγγρός, 8πμ στην πύλη
Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης,
8πμ – 10πμ στην πύλη
ΨΝΘ Θεσσαλονίκης,
8πμ – 10πμ στην πύλη
ΡΙΟ Πάτρα, 
Δουρούτη Γιάννενα, 
ΠΑΓΝΗ Ηράκλειο, 8πμ στο Σαλόνι
Χανιά, 10πμ στην πύλη

ΠΟΕΔΗΝ Πανελλαδική μέρα δράσης 10 Δεκέμβρη
Σε πανελλαδική ημέρα δράσης για

την Υγεία καλεί η ΠΟΕΔΗΝ την
Πέμπτη 10/12, με συγκεντρώσεις στις
πύλες των νοσοκομείων. 

Στο κάλεσμά της η Ομοσπονδία ση-
μειώνει: “Οι Υγειονομικοί και Προνοι-
ακοί υπάλληλοι εν μέσω πανδημίας σε
αντίξοες συνθήκες δίνουν και τη ζωή
τους για να σώσουν ζωές ασθενών.
Έως τώρα έχουμε χάσει 10 συναδέλ-
φους της πρώτης γραμμής και 9 είναι
διασωληνωμένοι σε ΜΕΘ και δίνουν
μάχη για τη ζωή. Χιλιάδες έχουν νοσή-
σει και εκατοντάδες νοσηλεύτηκαν σε
κλινικές κορωνοϊού Νοσοκομείων.
Αποδεκατισμένοι, νυχθημερόν αφού

δεν υπάρχουν άδειες, δίνουμε τη μά-
χη να κερδίσουμε τον υγειονομικό πό-
λεμο... Ζητάμε έμπρακτα η πολιτεία να
σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και
να καταβάλλει Δώρο Χριστουγέννων
σε όλους, να εντάξει στα Βαρέα και
Ανθυγιεινά Επαγγέλματα τους Υγει-
ονομικούς και Προνοιακούς υπαλλή-
λους, να οργανωθεί το Δημόσιο Σύ-
στημα Υγείας με επαρκή χρηματοδό-
τηση και στελέχωση, να επιταχθεί ο
ιδιωτικός τομέας χωρίς αστερίσκους,
να μονιμοποιηθούν όλοι οι έκτακτοι
Υγειονομικοί και Προνοιακοί υπάλλη-
λοι που τώρα πολεμάνε τον κορω-
νοϊό”.

ΑΓ. ΣΑΒΒΑΣ Ο ξεσηκωμός ακύρωσε την ΕΔΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
Κύμα αλληλεγγύης 
στον απεργό πείνας

Μεγάλη συγκέντρωση
στο νοσοκομείο της Λά-

ρισας έγινε την Παρασκευή
4/12. Η συγκέντρωση έγινε
σε συμπαράσταση στον
απεργό πείνας τραυματιοφο-
ρέα Λάμπρο Τσαπαλή κι εξε-
λίχτηκε σε μαζική κινητοποί-
ηση καταγγελίας της κατά-
στασης που έχει επιβάλει η
κυβέρνηση στο νοσοκομείο. 

Ο Λάμπρος Τσαπαλής ξεκί-
νησε απεργία πείνας την Τε-
τάρτη 2/12 καταγγέλοντας
ότι την ίδια ώρα που περισ-
σότεροι από 100 εργαζόμενοι του νοσοκομείου Λάρισας
έχουν βρεθεί θετικοί στον κορονοϊό, ο κλάδος του παραμέ-
νει εκτός Βαρέων κι Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων και διεκδικεί
την ένταξη σε αυτά. Ταυτόχρονα απαιτεί μέτρα για τη δια-
σφάλιση της υγείας των συναδέλφων του, τη χορήγηση του
δώρου Χριστουγέννων και “να παραιτηθούν όλοι όσοι απέτυ-
χαν στην προετοιμασία του 2ου κύματος πανδημίας ως πα-
ραδειγματισμό για τους επόμενους. Δεν θα επιτρέψουμε να
πάρουν και εύσημα στο τέλος. Αποτύχατε και το ξέρετε. Χά-
θηκαν ζωές. Και το ξέρετε”, δηλώνει προς τους κυβερνητι-
κούς αρμόδιους. 

“Πριν μερικούς μήνες όταν καταγγείλαμε με το Λάμπρο ότι
δεν μας κάνουν τεστ κορονοϊού και μας λένε ψέματα, η διοί-
κηση του νοσοκομείου μας πήγε στα δικαστήρια. Ακόμα περι-
μένουμε τουλάχιστον να βγουν να ζητήσουν μια επίσημη συγ-
γνώμη στους 100+ συναδέλφους που κολλήσανε”, δήλωσε
στη συγκέντρωση της Παρασκευής, ο Αντώνης Πίσπας, συμ-
βασιούχος εργαζόμενος στο νοσοκομείο της Λάρισας.

ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ Δυναμικό ΟΧΙ 
στην απόλυση των καθαριστριών

Συγκεντρώσεις στα νοσοκομεία  

7/12, Συγκέντρωση στον Αγ. Σάββα. Φωτό: Σύλλογος Εργαζόμενων

Λ. Τσαπάλης και συμπαραστάτες



Νο 1451, 9 Δεκέμβρη 2020 Αγώνας! Για να σώσουμε ζωέςσελ.6 εργατικη αλληλεγγυη

EΜΒΟΛΙΑ
Μια ιστορία κρατικής
χρηματοδότησης,
επισφαλούς εργασίας
και ιδιωτικών κερδών

Όλοι παρακολουθούμε τους τελευταίους μήνες
το διαγκωνισμό μεταξύ των μεγάλων φαρμακευ-
τικών εταιρειών στον αγώνα δρόμου για την πα-

ραγωγή κι έγκριση του εμβολίου ενάντια στον covid-19.
Πολλοί θεωρούν ότι χωρίς την έρευνα των ιδιωτικών
εταιρειών δεν θα μπορούσαμε να έχουμε εμβόλιο τόσο
σύντομα, όμως δεν θα μπορούσαν να πεφτουν περισσό-
τερο έξω. Αρχικά, αν δει κανείς τη λίστα με το εμβόλια
που έχουν μπει σε φάση κλινικών δοκιμών θα παρατηρή-
σει ότι πολλά από αυτά είναι αποτέλεσμα σύμπραξης
εταιρειών βιοτεχνολογίας και κρατικών πανεπιστημίων, ή
και προϊόντα της έρευνας αποκλειστικά κρατικών πανεπι-
στημιακών και ερευνητικών φορέων. 

Στην πρώτη περίπτωση, οι εταιρείες αναλαμβάνουν να
παράξουν και να οργανώσουν τις κλινικές δοκιμές έτοι-
μων προϊόντων κρατικής έρευνας καθώς κατέχουν την
ανάλογη τεχνογνωσία και υποδομή, ή αναλαμβάνουν πα-
ράλληλα κι ένα τελικό στάδιο ερευνών σε ένα κατά 90%
έτοιμο προϊόν. Τα εμβόλια που παράγονται είναι σπανίως
προϊόντα αποκλειστικά μιας ιδιωτικής εταιρείας, κι ακό-
μα και τότε, κι όπως και κάθε νέο κατόρθωμα της επιστή-
μης, βασίζονται στην γνώση που προσφέρει η ήδη δημο-
σιευμένη ερευνητική παραγωγή, η οποία πραγματοποιεί-
ται, και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, σχεδόν αποκλει-
στικά με τη βοήθεια κρατικών χρηματοδοτήσεων. Πα-
ράλληλα, πολλές από τις ιδιωτικές εταιρείες που ασχο-
λήθηκαν με την δημιουργία του εμβολίου κατά του covid-
19 απόλαυσαν και απευθείας κρατική χρηματοδότηση,
στο πλαίσιο του επείγοντος της πανδημίας. Η παραγω-
γή, λοιπόν, των εμβολίων, βασίζεται σε μέγιστο βαθμό
στη συνεισφορά των φορολογούμενων πολιτών, παρά το
ότι τα κράτη θα αναγκαστούν να το αγοράσουν από τις
εταιρείες που τα ίδια χρηματοδότησαν. 

Επισφαλής εργασία
Εν τω μεταξύ, η ευρύτατη και κρατικά χρηματοδοτού-

μενη επιστημονική γνώση που παράγεται σε ερευνητικά
ιδρύματα και πανεπιστήμια, βασίζεται στην επισφαλή ερ-
γασία χιλιάδων προ- και μεταπτυχιακών φοιτητών, διδα-
κτορικών φοιτητών και μεταδιδακτόρων. Ανθρώπων που
προσφέρουν εντατική εργασία για μήνες και για χρόνια
είτε απλήρωτοι, είτε κακοπληρωμένοι, πολλές φορές
ανασφάλιστοι, και με εντελώς αβέβαιο εργασιακό μέλ-
λον, μιας και σε πολλές χώρες, της Ελλάδας συμπερι-
λαμβανομένης, η πιθανότητα να απορροφηθεί κανείς σε
θέση που να του επιτρέπει να αφοσιωθεί στην έρευνα εί-
ναι απειροελάχιστη. Οι εργαζόμενοι αυτοί συχνά θεω-
ρούνται εκπαιδευόμενοι, ακόμα κι αν προσφέρουν από-
λυτα εξειδικευμένη εργασία. Παράλληλα στηρίζουν πά-
γιες ανάγκες των ερευνητικών εργαστηρίων που προκύ-
πτουν από την έλλειψη μόνιμου προσωπικού, πράγμα
που αποτυπώθηκε στις έντονες αντιδράσεις καθηγητών
και επικεφαλής ερευνητών κατά την υποχρεωτική διακο-
πή πρακτικών και διπλωματικών εργασιών κάθε βαθμίδας
λόγω πανδημίας.

Η στήριξη της κρατικής έρευνας και στελέχωση της με
το εξειδικευμένο προσωπικό νέων ερευνητών, που υπάρ-
χει, θα μπορούσε να μειώσει δραστικά το κόστος ανά-
πτυξης και παραγωγής νέων φαρμάκων, και να ελαχιστο-
ποιήσει την ανάγκη να βασιζόμαστε σε ιδιωτικές φαρμα-
κευτικές εταιρείες για να βρούμε λύσεις στα υγειονομικά
προβλήματα που θα εξακολουθούν να προκύπτουν.

Π.Κ.

ΚΙΛΚΙΣ Ελλείψεις στο νοσοκομείο,
τραγική κατάσταση στα εργοστάσια
Ενώ κλείνουμε σχεδόν ένα μήνα καραν-

τίνας το Κιλκίς εξακολουθεί να βρί-
σκεται στο επίκεντρο της πανδημίας. Αυ-
τή είναι η αντανάκλαση των τεράστιων ελ-
λείψεων στο νοσοκομείο Κιλκίς αλλά και
των συνθηκών εργασίας στις βιομηχανίες
της περιφέρειας όπου δουλεύει πολύς κό-
σμος. Η κατάσταση στα εργοστάσια είναι
τραγική. Οι εργαζόμενοι πρέπει από μόνοι
τους να φροντίζουν για τα μέτρα ατομι-
κής προστασίας. Η εργοδοσία δεν ενδια-
φέρεται για την υγεία των εργαζομένων.
Ούτε τέστ κάνει ούτε παρέχει μέτρα προ-
στασίας. Μια εργαζόμενη στο νοσοκομείο
του Κιλκίς μας μίλησε για την κατάσταση
εκεί:

“Η νοσοκομειακή μονάδα δεν διαθέτει
Μονάδα Εντατικής Θεραπείας ούτε Μο-
νάδα Αυξημένης Φροντίδας. Τα κρεβά-
τια είναι γεμάτα με ασθενείς που χρει-
άζονται αναπνευστήρες και νοσηλεύον-

ται στις κλινικές. Το οξυγόνο παρέχεται
στους ασθενείς με κάθε δυνατό μέσο,
είτε με φιάλες, είτε με τα επιτοίχια ροό-
μετρα. Αυτή τη στιγμή έχουμε 70 βαριά
ασθενείς από μια βαριά πνευμονική νό-
σο. Το προσωπικό παλεύει, αλλά από
την αρχή της έξαρσης της ασθένειας
έχουν νοσήσει ή έχουν μπει σε καραντί-
να 60 άτομα από το νοσηλευτικό και ια-
τρικό προσωπικό. Οι απώλειες σε προ-
σωπικό προκύπτουν καθημερινά. 

Περιφέρονται
Το νοσοκομείο διαθέτει μία κλινική CO-

VID, δύο κλινικές με ύποπτα περιστατικά
και τα επείγοντα με τους παθολόγους να
περιφέρονται μεταξύ Επειγόντων και Κλι-
νικών λόγω έλλειψης προσωπικού. Μόνο
για την κλινική COVID απαιτούνται 5-6
γιατροί παθολόγοι και πνευμονολόγοι
που δεν υπάρχουν. Έχουν επιστρατευθεί

ειδικότητες πνευμονολόγων και γενικών
γιατρών από το νοσοκομείο της Γουμέ-
νισσας και περιφερειακά Κέντρα Υγείας
του νομού, που δεν επαρκούν. Οι παθο-
λόγοι και το νοσηλευτικό προσωπικό κά-
νουν απίστευτη δουλειά. Παλεύουν με
όλες τις δυνάμεις τους, ενώ έχουν καταρ-
γηθεί οι άδειες και δίνονται μόνο ρεπό
για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις
δύσκολες συνθήκες. Οι διοικήσεις εφό-
σον γνωρίζανε, οφείλανε να προσλάβουν
παθολόγους και πνευμονολόγους. Αντ’
αυτού το προηγούμενο διάστημα δημι-
ουργήθηκαν μονάχα μία θέση ορθοπεδι-
κού, μία γυναικολόγου και μία ΩΡΛ για
ένα από τα νοσοκομεία του Κιλκίς. Οι δι-
οικήσεις δεν ενημερώνουν και δε ζητάνε
τη γνώμη του Επιστημονικού Συμβουλίου
για τις ανάγκες σε προσωπικό”.

Λεωνίδας Μαρουλάσοβ

Όχι στην ιδιωτικοποίηση του νερού
Ηνέα επίθεση που εξαπολύεται απέναντι στο δικαίωμα για

πρόσβαση σε ποιοτικό νερό υπό δημόσιο έλεγχο έρχεται
αυτή τη φορά με έμμεσο τρόπο, με την προκήρυξη μεγάλων
έργων ύδρευσης μέσω Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Το-
μέα (ΣΔΙΤ). Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο διαγωνι-
σμός για την κατασκευή του φράγματος Χαβρία στη Χαλκιδική. 

Πριν αναφερθούμε πιο συγκεκριμένα στην περίπτωση αυτή
είναι απαραίτητο να εξηγήσουμε κάποια πράγματα σχετικά με
τις ΣΔΙΤ. Σύμφωνα με όσα ευαγγελίζονται οι θιασώτες τους,
πρόκειται για μια αμοιβαία επωφελή συνεργασία μεταξύ Δημό-
σιου και Ιδιωτικού τομέα, καθώς ο δεύτερος αναλαμβάνει την
ευθύνη κατασκευής των έργων με δική του χρηματοδότηση,
την οποία θα λάβει πίσω, μέσα από την καταβολή πληρωμών
διαθεσιμότητας για ένα συγκεκριμένο διάστημα λειτουργίας.
Τα υποτιθέμενα οφέλη για το Δημόσιο είναι πως δε χρειάζεται
να δώσει άμεσα χρήματα για το έργο, αλλά να το αποπληρώνει
σταδιακά. Παράλληλα εξασφαλίζονται, υποτίθεται, αφενός η
γρήγορη εκτέλεση του έργου (γιατί ο ιδιώτης αρχίζει να πλη-
ρώνεται μόνο από τη στιγμή που αυτό θα μπει σε λειτουργία),
αφετέρου η ποιοτική εκτέλεσή του γιατί το Δημόσιο επιβλέπει
όσα γίνονται και μπορεί να μειώσει την ετήσια αποπληρωμή αν
δεν πληρούνται οι όροι που είχαν τεθεί. Επιπλέον, με την πά-
ροδο της προβλεπόμενης περιόδου αποπληρωμής, το έργο
επιστρέφει οριστικά στο Δημόσιο.

Κομπίνες με ΣΔΙΤ
Αυτά ισχύουν στη θεωρία, αλλά στην πράξη αποδεικνύονται

εντελώς διαφορετικά. Στο πλαίσιο ενός ελέγχου που διενεργή-
θηκε από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο το 2018 η ειδική
έκθεση των ελεγκτών αναφέρει πως η πλειονότητα των ελεγχ-
θεισών ΣΔΙΤ εμφάνιζε σημαντικές αδυναμίες, οι οποίες μετα-
φράζονταν σε καθυστερήσεις κατά την κατασκευή και με ση-
μαντική αύξηση του κόστους. Για την ολοκλήρωση των πέντε
ελεγχθέντων αυτοκινητόδρομων στην Ελλάδα και την Ισπανία
απαιτήθηκαν πρόσθετοι δημόσιοι πόροι ύψους σχεδόν 1,5 δι-
σεκατομμυρίων ευρώ, ενώ στην Ελλάδα το κόστος ανά χιλιό-
μετρο των τριών αυτοκινητόδρομων που υποβλήθηκαν σε αξιο-
λόγηση αυξήθηκε έως και κατά 69%, την ίδια στιγμή που το
αντικείμενο των έργων μειώθηκε έως και κατά 55%. 

Γίνεται φανερό λοιπόν ότι τα έργα ΣΔΙΤ παρουσίασαν ση-
μαντική αύξηση του προβλεπόμενου κόστους, μεγάλες καθυ-
στερήσεις στην κατασκευή και σημαντικές «εκπτώσεις» στο τε-
λικό αντικείμενό τους. Από την άλλη, οι μεγάλες κατασκευαστι-

κές εταιρείες που συμμετείχαν σε αυτά εξασφάλισαν αδρή
κρατική χρηματοδότηση για τα επόμενα χρόνια, ενώ παράλλη-
λα το γεγονός ότι είχαν τον έλεγχο του έργου σε όλα του τα
στάδια δημιούργησε μια σχέση ομηρίας για το Δημόσιο, που
θα συνεχιστεί ακόμα και όταν το έργο τυπικά σταματήσει να εί-
ναι στον έλεγχό τους.

Υπό αυτό το πρίσμα, η κατασκευή του φράγματος Χαβρία με
ΣΔΙΤ κάθε άλλο παρά θα δώσει λύση στα πραγματικά προβλή-
ματα της τοπικής κοινωνίας. Αντιθέτως, ένα μεγάλο έργο
ύδρευσης, για το οποίο το Δημόσιο θα δώσει πληρωμές διαθε-
σιμότητας ενδεικτικής συνολικής αξίας άνω των 85 εκατομμυ-
ρίων ευρώ, θα βρίσκεται στον έλεγχο των ιδιωτών για τα επόμε-
να τριάντα χρόνια. Επιπλέον, ο υπό σύσταση Φορέας Διαχείρι-
σης του έργου (με περιορισμένη όπως όλα δείχνουν συμμετοχή
του Δημοσίου) θα αναλάβει την διανομή και κοστολόγηση του
νερού στις τοπικές ΔΕΥΑ, που με τη σειρά τους θα μεταφέρουν
το κόστος στους δημότες τους. Μεγάλα ερωτηματικά, εξάλλου,
προκαλεί το γεγονός ότι στην ίδια περιοχή λαμβάνουν χώρα
εξορυκτικές δραστηριότητες που έχουν ισχυρό περιβαλλοντικό
αντίκτυπο. Αλήθεια τι θα συμβεί αν κάποια στιγμή διαπιστωθεί
ότι ο υδροφόρος ορίζοντας έχει μολυνθεί και το νερό είναι ακα-
τάλληλο; Προφανώς, ένα τέτοιο εφιαλτικό σενάριο δεν ενδια-
φέρει τον ιδιώτη, καθώς το μόνο σίγουρο είναι πως ό,τι κι αν γί-
νει, αυτός θα αποπληρωθεί μέχρι τελευταίας δεκάρας τις πλη-
ρωμές διαθεσιμότητας αλλά και τα διαφυγόντα κέρδη.

Στα παραπάνω έρχεται να προστεθεί η σκανδαλώδης συμμε-
τοχή στον διαγωνισμό της ΕΥΑΘ (και βάσει όσων ακούγονται
και της ΕΥΔΑΠ), δύο εταιρειών που βρίσκονται κάτ’ όνομα σε
δημόσιο έλεγχο, ως μέλη κοινοπραξιών στο πλευρό μεγάλων
ιδιωτικών εταιριών. Η συμμετοχή των ΕΥΑΘ και ΕΥΔΑΠ σε μια
τέτοια διαδικασία που προωθεί την ιδιωτικοποίηση του νερού
στην Ελλάδα, αποτελεί προκλητική ενέργεια των διοικήσεών
τους που έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τον κοινωνικό χαρα-
κτήρα τους, λίγους μήνες μάλιστα μετά την απόφαση του Δ’
Τμήματος του ΣτΕ, το οποίο έκρινε πως κακώς οι δύο εταιρεί-
ες μπήκανε στο Υπερταμείο, εφόσον το τελευταίο δεν εξασφα-
λίζει ουσιαστικό δημόσιο έλεγχο. Το Σωματείο Εργαζομένων
της ΕΥΑΘ έχει δώσει μεγάλους αγώνες στο παρελθόν ενάντια
στις προσπάθειες ιδιωτικοποίησης του νερού και το ίδιο πρό-
κειται να πράξει και τώρα, στο πλευρό πάντα των τοπικών κοι-
νωνιών, των απλών ανθρώπων και των αναγκών τους.

Γιάννης Μήτζιας, Μέλος ΔΣ Σωματείου Εργαζομένων ΕΥΑΘ
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ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Οχι στα
κλεισίματα και 
τις απολύσεις

Στην Τράπεζα Πειραιώς η διοίκη-
ση προσπαθεί να συρρικνώσει
βίαια το δίκτυο της με κλεισίμα-

τα καταστημάτων και με επιπτώσεις
στις θέσεις εργασίας. 

Αντιπροσωπευτικό είναι το παρά-
δειγμα τη Φλώρινας, που έκλεισε ένα
από τα 2 καταστήματα και σχηματίζον-
ται ουρές σε θερμοκρασία -8 βαθμών
Κελσίου σε περίοδο πανδημίας. Υπεν-
θυμίζουμε ότι η Τράπεζα Πειραιώς
έχει απορροφήσει Μαρφίν, Ελληνική,
Κύπρου, Αγροτική, Μιλένιουμ, Γενική.
Βάζουν στόχο να σπρώξουν 1000 άτο-
μα σε εθελούσια. Από το καλοκαίρι
έγιναν ύποπτες μετακινήσεις συναδέλ-
φων που είναι πάνω από 50 χρονών
και είχαν χαμηλές αξιολογήσεις σε
συγκεκριμένα καταστήματα. Αυτά εί-
ναι τα 45 καταστήματα που έκλεισαν
μέσα στον Νοέμβρη με 140 εργαζόμε-
νους. Έχουν φτάσει σε σημείο να τρο-
μοκρατούν τους συναδέλφους να φύ-
γουν με εθελούσια έξοδο με τον εκ-
βιασμό ότι δεν υπάρχουν καταστήμα-
τα για να στελεχώσουν και αφήνοντας
το ενδεχόμενο ότι μπορεί και να απο-
λυθούν. 

Περιφερειακοί υπεύθυνοι της τράπε-
ζας σε διάφορα μέρη της Ελλάδας κα-
λούσαν εργαζόμενους εν ώρα εργα-
σίας σε ξενοδοχεία προκειμένου να
τους απομονώσουν και να τους πιέ-
σουν ψυχολογικά για να δεχτούν την
εθελούσια. Παρεμβήκαμε σαν σωμα-
τείο για να σταματήσουν αυτές οι απα-
ράδεκτες μέθοδοι, δημοσιεύσαμε δελ-
τίο τύπου και η τράπεζα αναδιπλώθηκε. 

Εν τω μεταξύ, ζητήσαμε παρέμβαση
από την ΟΤΟΕ και να γίνει σύγκληση
της Εκτελεστικής Γραμματείας της
Ομοσπονδίας με το αίτημα να γίνουν
απεργιακές κινητοποιήσεις σε όλο τον
κλάδο. Εν τέλει, η ΟΤΟΕ έβγαλε ανα-
κοίνωση και είπε ότι θα παρέμβει, αλ-
λά για απεργία ούτε λόγος. 

Η διοίκηση της Πειραιώς μετά από
διαπραγματεύσεις με την Ομοσπονδία
δεσμεύτηκε ότι οι 140 συνάδελφοι θα
αξιοποιηθούν με τηλεργασία, αλλά με-
τά από περίπου 2 βδομάδες είναι ακό-
μα στον “αέρα”. Υπάρχει συνέχεια όχι
μόνο για το τι θα γίνει με τους 140, αλ-
λά και με τους εκατοντάδες υπόλοι-
πους που θέλει να σπρώξει προς την
έξοδο η Τράπεζα Πειραιώς. Επίσης,
πιστεύω ότι όλος ο κλάδος, αλλά και η
ΓΣΕΕ, πρέπει να μπει απεργιακά και
στη μάχη του προϋπολογισμού. 

Μανώλης Μπεμπένης, 
Πρόεδρος Συλλόγου Εργαζομένων

στις Υπηρεσίες της Τράπεζας Πειραιώς 

Απόφαση για 24ωρη απεργία στους τηλεο-
πτικούς σταθμούς από τις 6 το απόγευμα
της Τρίτης 8 Δεκέμβρη, πήραν οι Ομο-

σπονδίες των ΜΜΕ (ΠΟΕΣΥ, ΠΟΣΠΕΡΤ, ΠΟΕ-
ΠΤΥΜ). Η απεργία γινόταν σαν πρώτη απάντηση
στο νομοσχέδιο Πέτσα που τσακίζει τις εργασια-
κές σχέσεις στα κανάλια μαζί με πολλά ακόμα
«δώρα» στους καναλάρχες. Την κλιμάκωσή της
σε απεργία διαρκείας, σε όλο τον κλάδο και όχι
μόνο στα κανάλια, με ενημέρωση της κοινωνίας
για όλα τα κρίσιμα ζητήματα όπως της πανδη-
μίας με ευθύνη των συνδικάτων του χώρου, προ-
τείνουν οι Financial Crimes, κίνηση της αντικαπι-
ταλιστικής αριστεράς στον χώρο.

Το νομοσχέδιο, που την περασμένη βδομάδα
μπήκε σε διαβούλευση μόλις λίγων ημερών,
φέρνει λεπίδι στις εργασιακές σχέσεις στα κα-
νάλια. Όπως ανέφερε κοινή ανακοίνωση των
Ενώσεων του κλάδου: «Με δεινή εφευρετικότη-
τα που πραγματικά εκπλήσσει, οι συντάκτες του
νομοσχεδίου επιχειρούν ακόμα μια αποδόμηση
των εργασιακών δικαιωμάτων. Έως σήμερα
γνωρίζαμε για εργαζόμενους σε μερική απασχό-
ληση, για εργαζόμενους σε εκ περιτροπής ερ-
γασία, για εργαζόμενους με αναστολή σύμβα-
σης. Σήμερα ήρθε η ημέρα η ελληνική κοινωνία
να γνωρίσει μια νέα εκδοχή της ευελιξίας των
εργασιακών σχέσεων. Πρόκειται για τους προ-
σμετρημένους εργαζόμενους, αυτούς δηλαδή
που αλλού θα εργάζονται και αλλού θα υπολογί-
ζονται ως εργαζόμενοι.

Αλλά και οι μη προσμετρημένοι δεν θα έχουν
καλύτερη μοίρα. Οι συμβάσεις τους, αν περάσει
το νομοσχέδιο οδοστρωτήρας, θα μπορούν να
μετατραπούν άμεσα και νόμιμα σε συμβάσεις πα-
ροχής υπηρεσιών. Το διακύβευμα είναι ζωτικής
σημασίας για όλο τον Κλάδο του Τύπου, αφού
κατακτήσεις είκοσι πέντε ετών ουσιαστικά ακυ-
ρώνονται σε μια νύχτα». Και εξηγούν πως με το
άρθρο 41, «διατηρείται ο κανόνας των 400 εργα-

ζομένων όχι πλέον αποκλειστικά υπό καθεστώς
εξαρτημένης εργασίας αλλά και υπό καθεστώς
σύμβασης παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών ή
έργου. Επιπλέον για την κάλυψη του αριθμού
των 400 εργαζομένων δύνανται πλέον να υπολο-
γιστούν εργαζόμενοι συνδεδεμένων επιχειρήσε-
ων και εργαζόμενοι ανεξαρτήτων υπηρεσιών πα-
ραγωγής με ανώτατο όριο κάλυψης το 30%, δη-
λαδή τουλάχιστον 120 εργαζόμενοι».

Όμως δεν είναι το μοναδικό «δώρο» στους
καναλάρχες. Μετά τα δυο πακέτα των εκατομ-
μυρίων ευρώ με τις «λίστες Πέτσα» με δικαιο-
λογία την πανδημία, το νομοσχέδιο φέρνει νέες
ενισχύσεις στα αφεντικά, καθώς τους χαρίζει
την φετινή δόση των 3,5 εκατομμυρίων ευρώ
για τις τηλεοπτικές άδειες, επιμηκύνει το συνο-
λικό τους τίμημα των 35 εκατομμυρίων ευρώ
μέχρι και 95 ετήσιες δόσεις από 10 που ήταν,
τους χαρίζει πρόστιμα από το ΕΣΡ κ.α. Επίσης,
ανάμεσα σε άλλα, αφήνει το ελεύθερο στις δι-
οικήσεις της ΕΡΤ και του ΑΠΕ να προσλαμβά-

νουν «εξωτερικούς συνεργάτες», με άλλα λόγια
μεγαλοστελέχη και προβεβλημένα πρόσωπα,
χωρίς μισθολογικό πλαφόν.

Παρά το γεγονός ότι οι ηγεσίες των Ομο-
σπονδιών και των Ενώσεων μιλούσαν για απερ-
γία στα κανάλια από τη Δευτέρα 7 Δεκέμβρη,
στη συνέχεια ξεκίνησαν «διαπραγματεύσεις» με
τους ιδιοκτήτες και τον Πέτσα, αναβάλλοντας
την για την επόμενη μέρα. Η κήρυξή της έδειξε
ότι δεν υπήρχε κανένας λόγος για την αναβολή,
καθώς αφεντικά και υπουργός δεν θα έκαναν πί-
σω από τις επιθέσεις τους χωρίς την πίεση του
αγώνα. Οι εργαζόμενοι του κλάδου χρειάζεται
να πουν ξεκάθαρα ότι δεν παζαρεύουν με κανέ-
ναν τα δικαιώματά τους και να απαιτήσουν η
απεργία να κλιμακωθεί και να απλωθεί σε όλο
τον κλάδο μέχρι την απόσυρση της επίθεσης,
προσφέροντας στη διάρκειά της ενημέρωση
που δεν θα εξυπηρετεί την κυβερνητική προπα-
γάνδα αλλά τις ανάγκες της κοινωνίας.

Λ.Β.

OMOΣΠΟΝΔΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Έξω οι εργολάβοι

“Όχι στην ιδιωτικοποίηση
του Δημόσιου Τομέα”.
Με αυτό το αίτημα και

με κοινό πανό, επτά ομοσπονδίες
εργαζομένων του Δημοσίου (ΠΟΕ-
ΟΤΑ, ΟΣΥΑΠΕ, ΠΟΣΕ ΥΠΕΧΩΔΕ,
ΟΣΕΑΔΕ, ΠΟΓΕΔΥ, ΕΜΔΥΔΑΣ, ΠΟ-
ΜΗΤΕΔΥ) πραγματοποίησαν την
Τρίτη 8/12 στάση εργασίας και πα-
ράσταση διαμαρτυρίας στο Υπουρ-
γείο Εσωτερικών. Από τις 23 Νοέμ-
βρη οι εργαζόμενοι των ομοσπον-
διών κάνουν απεργία-αποχή από τε-
χνικές επιτροπές και ΜηΜΕΔ, ώστε
να μην προχωρήσουν οι ιδιωτικο-
ποιήσεις. 

“Κάνουμε αποχή από τις επιτρο-
πές που αφορούν προμήθειες, πα-
ραλαβές και τα τεχνικά κομμάτια
των Δήμων”, δήλωσε στην Εργατι-
κή Αλληλεγγύη ο Χρήστος Ευθυμί-
ου, πρόεδρος του Συλλόγου Ερ-
γαζομένων του Δήμου Αγ. Δημη-
τρίου και μέλος ΓΣ της ΠΟΕ-ΟΤΑ.
“Η κυβέρνηση θέλει όλα να γίνον-
ται από ιδιωτικές εργολαβικές
εταιρίες, οι τεχνικές υπηρεσίες, η
επίβλεψη των έργων και οι μελέ-
τες. Επίσης, σφαλιάρα θα φάει ξα-

νά με τις ηλεκτρονικές ψηφοφο-
ρίες μετά τους εκπαιδευτικούς,
τώρα από τους Δήμους. Θέλει έτσι
κι αλλιώς να καταργήσει τους αι-
ρετούς στα υπηρεσιακά και στα
πειθαρχικά συμβούλια. Έχουμε
μπροστά και τη μάχη του προϋπο-
λογισμού με νέες περικοπές και
φόρους. Η επιτροπή Πισσαρίδη μι-
λάει ήδη για αυξήσεις στα όρια
ηλικίας και μειώσεις στους μι-
σθούς των δημοσίων υπαλλήλων”. 

“Συμμετέχουμε με όλες μας τις
δυνάμεις στην απεργία-αποχή. Εί-

ναι πολύ θετική πρωτοβουλία ο
συντονισμός με τις υπόλοιπες ομο-
σπονδίες του δημόσιου τομέα”, τό-
νισε ο Γαβριήλ Ιωαννίδης, πρό-
εδρος των Συλλόγων Εργαζομένων
των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.
“Η κυβέρνηση, σε συνέχεια των
πολιτικών των προηγούμενων κυ-
βερνήσεων προχωράει με ραγδαί-
ους ρυθμούς τις ιδιωτικοποιήσεις
μέσα στην πανδημία. Αυτό είναι εις
βάρος του κοινωνικού συνόλου.
Θεωρούμε ότι πρέπει οι εργαζόμε-
νοι να ανατρέψουν αυτή την πολιτι-

κή. Με άλλοθι την πανδημία προ-
σπαθούν να περάσουν από το πα-
ράθυρο εκατοντάδες νομοθετήμα-
τα. Στις υπηρεσίες μας έχει ξεχα-
στεί η έννοια των μόνιμων προσλή-
ψεων και προχωρούν μόνο σε ελα-
στικές σχέσεις εργασίας. Κατεβά-
ζουν νέο προϋπολογισμό με μεί-
ωση στις εισφορές στα ασφαλιστι-
κά ταμεία, λιγότερες δαπάνες στην
κοινωνική πολιτική και την Υγεία.
Καθήκον κάθε εργαζόμενου, νεο-
λαίου, άνεργου είναι να αντισταθεί
στον νέο προϋπολογισμό με οργά-
νωση από τα κάτω”.

“Οι συνάδελφοι ενδιαφέρονται,
συμφωνούν με τα αιτήματα και
συμμετέχουν στην απεργία-απο-
χή”, υπογράμμισε η Φανή Καβάλα,
πρόεδρος ΕΜΔΥΔΑΣ Αττικής. “Κα-
τεβάζουν έναν προϋπολογισμό
που δεν καλύπτει τις κοινωνικές
ανάγκες. Η εκχώρηση όλων των
αρμοδιοτήτων του Δημοσίου προς
τους ιδιώτες, καταργώντας οποι-
αδήποτε μορφή ελέγχου, σημαίνει
ότι δεν υπάρχει αδιαφάνεια, ότι
δεν έχουμε δημοκρατία και όλα τα
άλλα είναι κατ' επίφαση”.

Μ.Ν.

Φωτό από προηγούμενη απεργιακή κινητοποίηση στα ΜΜΕ

8/12, Υπ. Εσωτερικών. Φωτό: Μάνος Νικολάου

Απεργία στα κανάλια
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Με μεγάλη επιτυχία πραγματο-
ποιήθηκε την Παρασκευή 4/12 η
διαδικτυακή συνέλευση του Συν-
τονισμού Εργατικής Αντίστασης
και του Συντονιστικού των Νοσο-
κομείων με κεντρικό θέμα τον
καταστροφικό προϋπολογισμό
που κατεβάζει η κυβέρνηση και
τη μάχη για να βγει πανεργατική
απεργία στις 15/12, τη μέρα που
έχουν ανακοινώσει ότι ψηφίζεται.
Στη συνέλευση συμμετείχαν δεκά-
δες εργαζόμενοι από χώρους του
δημόσιου και του ιδιωτικού το-
μέα. Παραθέτουμε τα βασικά ση-
μεία των τοποθετήσεων όσων πή-
ραν τον λόγο στη συζήτηση. 

Απόφαση απεργίας 
στον Άγιο Σάββα 

Το μήνυμα που φέρνει ο Αγ. Σάβ-
βας είναι ότι οι εργαζόμενοι έχουν
τη δύναμη να τσακίσουν αυτή την
κυβέρνηση και την τρομοκρατία της. 

Κάναμε μεγάλες κινητοποιήσεις
ενάντια στη διοίκηση και το Υπουρ-
γείο, απαιτώντας προσλήψεις, που
είναι ο μόνος τρόπος για να λει-
τουργήσουμε με ασφάλεια για τους
εργαζόμενους και τους καρκινοπα-
θείς. Μετακινούν νοσηλεύτριες επει-
δή δεν είμαστε covid νοσοκομείο,
κάνουν μπάχαλο τις εφημερίες, βά-
ζουν μία καθαρίστρια για 4 ορόφους
και 2 νοσηλεύτριες για 50 ασθενείς
που δεν προλαβαίνουν ούτε στα βα-
σικά να ανταποκριθούν. Με δική μας
πίεση αναγκάστηκαν να κάνουν τεστ
στο προσωπικό. Και την ίδια στιγμή
κουνάνε το δάχτυλο στους εργαζό-
μενους ότι φταίνε για τη συρροή
κρουσμάτων στο νοσοκομείο που
αυτή τη στιγμή μπορεί να φτάνουν
τους 80, με τη διοίκηση να φτάνει
στο σημείο να καλεί 3 γιατρούς να
παρουσιαστούν σε ΕΔΕ. Το μόνο
που κάνουν είναι να εξαγριώνουν
εμάς και όλη την κοινωνία. 

Στάλθηκε έγγραφο από τον διοι-
κητή της 1ης ΥΠΕ που ουσιαστικά
λέει ότι υπεύθυνοι για τη διασπορά
του κορονοϊού είναι οι προϊστάμε-
νες και οι διευθυντές του κάθε τμή-
ματος και, το χειρότερο, ότι θα συγ-
κροτηθεί ομάδα εργαζομένων που
θα καταδίδουν συναδέλφους στη
διοίκηση και στην ΥΠΕ. Προσπα-
θούν να δοκιμάσουν να χτίσουν κλί-
μα τρομοκρατίας σε ένα από τα πιο
δυνατά σωματεία. Η συγκέντρωση
που έγινε σήμερα (7/12) ήταν μια
έκρηξη του εξοργισμένου κόσμου
που δεν έχει ξαναγίνει. Πήραμε
απόφαση ότι απεργούμε στις 15/12
ενάντια στον προϋπολογισμό που
κόβει μισό δις από την Υγεία.

Κώστας Καταραχιάς, 
γιατρός, πρόεδρος του Συλλόγου 

Εργαζομένων στο νοσ. Αγ. Σάββας

Στο μάτι του κυκλώνα και του αγώνα
Η Θεσσαλονίκη και συνολικά η Βόρεια Ελλάδα είναι στο μάτι του κυκλώνα σε ό,τι

αφορά τον κορονοϊό και δεν υπάρχει ακόμα αισθητή μείωση στις εισαγωγές στα νοσο-
κομεία. 

Στο Ιπποκράτειο που δουλεύω τα 3/5 είναι τμήματα covid με τους συναδέλφους να
εξαντλούνται δουλεύοντας 24 ώρες με στολές, χωρίς τις ειδικότητες που χρειάζονται
και χωρίς το απαιτούμενο βοηθητικό προσωπικό. Το μεγαλύτερο πρόβλημα όμως εί-
ναι ότι υπολειτουργεί το νοσοκομείο για τα μη covid περιστατικά με συνέπεια ακόμα
περισσότερους θανάτους ασθενών. Χειρουργεία γίνονται μόνο σε πολύ σοβαρές κα-
ταστάσεις, όλα τα υπόλοιπα μετακινούνται στον ιδιωτικό τομέα. Η ενδονοσοκομειακή
διασπορά του ιού είναι μεγάλη, ειδικά στα μη covid τμήματα, γιατί στα covid φορούν
προστατευτικές στολές. Οι συμβασιούχοι ακούν μόνο λόγια για μονιμοποίηση και τώ-
ρα τους βάζουν στα ΕΣΠΑ. Είναι πρόκληση η κυβέρνηση να μειώνει τα κονδύλια για
την Υγεία στον νέο προϋπολογισμό, όπως πρόκληση ήταν η παρουσία του Μητσοτάκη
εδώ στο Ιπποκράτειο για να δημιουργήσει μια ψεύτικη εικόνα. Γι' αυτό είναι πολύ ση-
μαντική η πρωτοβουλία να γίνει Πανεργατική Απεργία στις 15/12 στην ψήφιση του
Προϋπολογισμού, αξιοποιώντας και την κινητοποιήση της ΠΟΕΔΗΝ που καλεί συγκεν-
τρώσεις στις πύλες των νοσοκομείων 8-10πμ την Πέμπτη 10/12.

Γιάννης Κούτρας, γιατρός, αντιπρόεδρος της ΕΝΙΘ

Μαύρος Νοέμβρης στην Δράμα
Είχαμε την πανελλήνια πρωτιά την περασμένη βδομάδα με 3 αεροδιακομιδές στην

Αθήνα και όλοι έμαθαν τότε για τα προβλήματα στο νοσοκομείο της Δράμας. Βγήκα σε
τηλεοπτικό σταθμό και μίλησα για τα προβλήματα και ακολούθησε η απαράδεκτη δήλω-
ση του Κικίλια “δεν έχει πρόβλημα το νοσοκομείο της Δράμας, έχει πρόβλημα η πόλη”,
προσπαθώντας να αποδομήσει αυτά που έλεγα. 

Ζήσαμε έναν “μαύρο Νοέμβρη” στη Δράμα, με το νοσοκομείο μας χρονίως υποστελεχω-
μένο, όπως όλα τα νοσοκομεία στη χώρα. Λειτουργούμε με 57 ειδικούς γιατρούς σε σύνολο
107 μόνιμων οργανικών θέσεων και 36 ειδικευόμενους σε σύνολο 71 θέσεων, δηλαδή δου-
λεύουμε με το 50%. Μέσα στον ίδιο μήνα, νόσησαν 21 ειδικευόμενοι και 25 ειδικοί γιατροί
μας, καθώς και 80 με 100 άτομα στο υπόλοιπο προσωπικό. Από τις 265 κλίνες που διαθέτει
το νοσοκομείο μας, 140 έχουν μετατραπεί σε covid, οι περισσότερες σε ποσοστό από οποι-
οδήποτε άλλο νοσοκομείο στην Ανατολική Μακεδονία-Θράκη. Φτάσαμε ένα δεκαήμερο να
υπάρχουν μόνο 3 γιατροί για να νοσηλεύουν τους 140 βαριά ασθενείς με covid. Πενθούμε
για τον θάνατο δύο νοσηλευτριών από covid, ενώ άλλοι 8 νοσηλεύονται ακόμα. Τέλος, μιας
που το θέμα μας είναι ο προϋπολογισμός, να πω ότι το 2009 το νοσοκομείο μας είχε προ-
ϋπολογισμό 13,5 εκατ. ευρώ, ενώ τώρα έφτασε στα 7,5, δηλαδή 50% μείωση μέσα σε μια
δεκαετία. 

Παρθένα Κιόρτεβε, πρόεδρος του Συλλόγου Ιατρών Νοσοκομείου Δράμας, 
προσκεκλημένη στη συνέλευση του Συντονισμού

Υπόθεση οικογενειακής επένδυσης
Εδώ και ένα μήνα, στην Α'βάθμια και Β'βάθμια εκπαίδευση γίνονται τηλεμαθήματα με

τεράστια προβλήματα. Σε αντίθεση με τα ψεύτικα ποσοστά που αναφέρει το Υπουργείο,
η πραγματικότητα είναι ότι το ποσοστό των μαθητών που κατορθώνει να μπει ανεμπόδι-
στα στην τηλεκπαίδευση είναι κοντά στο 60%. 

Οι πιο φτωχές περιοχές πλήττονται πολύ άσχημα. Η τηλεκπαίδευση δεν είναι εκπαίδευ-
ση. Περνάει την ατομική ευθύνη μέσα στην εκπαίδευση. Γίνεται υπόθεση οικογενειακής
επένδυσης να έχεις καλό υπολογιστή και δίκτυο, όπως και τα ιδιαίτερα και τα φροντιστή-
ρια για να μπορεί το παιδί να καλύψει τα κενά. Δεν γίνεται προσπάθεια από το Υπουργείο
για μείωση της ύλης, για αλλαγή στο καθεστώς των εξετάσεων και για κατάργηση της
Τράπεζας Θεμάτων που επανεισήγαγε με τον τελευταίο νόμο την περασμένη Άνοιξη.
Κλείνοντας τα σχολεία, ομολογούν στην πραγματικότητα ότι είχαμε δίκιο όσοι λέγαμε ότι
τα σχολεία πρέπει να ανοίξουν με διορισμούς εκπαιδευτικών και προσλήψεις καθαρι-
στριών, διορισμό νοσηλευτών στα σχολεία, μαζικά τεστ. Αν υλοποιηθεί και η έκθεση Πισ-
σαρίδη στην εκπαίδευση θα γίνει μια τεράστια κλιμάκωση των επιθέσεων, επιθέσεις που
ήθελαν να περάσουν όλο το προηγούμενο διάστημα, αλλά δεν τα κατάφεραν. Όπως για
παράδειγμα οι μεγαλύτερες σχολικές μονάδες που λέει η έκθεση θα σημάνουν μαζικό
κλείσιμο σχολείων. Όλοι οι συνάδελφοι είναι οργισμένοι, οι αυταπάτες για την καινοτομία
της εξ' αποστάσεως εκπαίδευσης έχουν εξαλειφθεί και με την ορμή των προηγούμενων
κινητοποιήσεων που οργανώσαμε, όπως η απεργία στις 26/11, πάμε να οργανώσουμε
την απεργία ενάντια στον προϋπολογισμό στις 15/12.

Σεραφείμ Ρίζος, μέλος ΔΣ ΣΕΠΕ Χανιά

Αβοήθητο το Βοήθεια στο Σπίτι
Η πανδημία στους δήμους σήμανε επιθέσεις και μια

αποκάλυψη. Αποκάλυψη σε σχέση με την χειρότερη κατά-
σταση που έχουν περιέλθει οι δήμοι εδώ και πολλά χρό-
νια, ειδικά στους κρίσιμους τομείς που είχαν σχέση με
την αντιμετώπιση της πανδημίας. 

Χρειαζόταν να εφαρμοστεί η εκ περιτροπής εργασία για
την προστασία μας. Αλλά δεν μπορεί να εφαρμοστεί παν-
τού ή εφαρμόζεται με δυσκολία, γιατί οι υπάλληλοι είναι
πολύ λίγοι στις υπηρεσίες. Το “Βοήθεια Στο Σπίτι” έχει κλη-
θεί για άλλη μια φορά να αντιμετωπίσει από περιστατικά
covid, χωρίς να έχουμε την εξειδίκευση και τα κατάλληλα
μέσα προστασίας, μέχρι συσσίτια. Έχουν επιταχτεί όλοι οι
συνάδελφοι στους δήμους ασχέτως ειδικότητας να κάνουν
τελείως διαφορετικά καθήκοντα. Ο κόσμος βάζει πλάτη για
να αντιμετωπιστεί η πανδημία, αλλά την ίδια στιγμή η κυ-
βέρνηση περνά σε επιθέσεις. Απέναντι στις ιδιωτικοποι-
ήσεις γίνεται απεργία-αποχή. Ο Θεοδωρικάκος θέλει να γί-
νουν ηλεκτρονικές εκλογές στα υπηρεσιακά συμβούλια,
αλλά θα έχει την τύχη της Κεραμέως. Η απάντηση της
ΠΟΕ-ΟΤΑ είναι αποχή από τις εκλογές, όπως έκαναν οι εκ-
παιδευτικοί. Επίσης, ζητάει προσλήψεις και μονιμοποιήσεις
των συμβασιούχων, όπως οι 30.000 με 8μηνα του ΟΑΕΔ,
που είναι απαραίτητοι για να δουλεύουν οι δήμοι. Οι ίδιοι
οι 8μηνοι έχουν αρχίσει να οργανώνονται. Χρειάζεται αγώ-
νας στην πράξη κι όχι μόνο ανακοινώσεις από την ΠΟΕ-
ΟΤΑ, η οποία κακώς έχει δώσει εντολή να μην γράφονται
στα σωματεία οι συμβασιούχοι. Γι' αυτό χρειάζεται να προ-
χωρήσουμε σε οργάνωση από τα κάτω με επιτροπές αγώ-
να και με τα πρωτοβάθμια σωματεία.

Νίκος Χατζάρας, 
μέλος ΔΣ Συλλόγου Εργαζομένων Δήμου 

Μενεμένης - Αμπελοκήπων

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ       -  

Η απεργία ενάντια στον προϋπολογισμό   
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Υπογράψτε 
το κείμενο 
για απεργία

Κείμενο υπογραφών  που απαιτεί από τα Συνδι-
κάτα της Υγείας (ΠΟΕΔΗΝ και ΟΕΝΓΕ) και την
ΑΔΕΔΥ να προχωρήσουν σε απεργία στις 15 Δεκέμ-
βρη την ημέρα ψήφισης του προϋπολογισμού, δια-
κινείται με πρωτοβουλία των συνδικαλιστών της
Υγείας. Υπογράψτε το κείμενο, απαιτείστε από το
σωματείο σας να πάρει απόφαση. 

ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ

ΕΜΠΡΟΣ ΓΙΑ ΠΑΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ
Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ετοιμάζεται

να καταθέσει στις 11 Δεκέμβρη και να ψηφίσει στις
15 Δεκέμβρη το νέο προϋπολογισμό για το 2021.
Σε αυτόν, τα κονδύλια για την Δημόσια Υγεία είναι
551 εκ. λιγότερα. Από 4,8 δις το 2020, δίνουν μόλις
4,25 δις το 2021. Θεωρούμε ότι είναι απαράδεκτο
και εγκληματικό, εν μέσω πανδημίας να στερούν
πολύτιμους πόρους από τα δημόσια νοσοκομεία.

Γι’ αυτό ζητάμε από τις Ομοσπονδίες της Υγείας
ΠΟΕΔΗΝ και ΟΕΝΓΕ, και από την ΑΔΕΔΥ να προ-
χωρήσουν άμεσα, στην προκήρυξη απεργίας για
τις 15 Δεκέμβρη, ημέρα που πάει να ψηφιστεί ο
προϋπολογισμός στη Βουλή. 

Οι πρώτες υπογραφές:
Καταραχιάς Κώστας, πρόεδρος συλλόγου εργαζό-
μενων νοσοκομείου Αγίου Σάββα, μέλος ΔΣ ΕΙΝΑΠ,
Ρίζος Μιχάλης, πρόεδρος συλλόγου εργαζόμενων
Νοσοκομείου Αττικό, Δρούλιας Σωτήρης, πρόεδρος
συλλόγου εργαζόμενων Νοσοκομείου Ικαρίας, Περί-
χαρος Δημήτρης, πρόεδρος συλλόγου εργαζόμε-
νων Νοσοκομείου Αμαλία Φλέμινγκ, Τσολάκης Γιάν-
νης, πρόεδρος συλλόγου εργαζόμενων Νοσοκομεί-
ου Νίκαιας, Κούτρας Γιάννης, μέλος ΔΣ συλλόγου
εργαζόμενων Ιπποκράτειου Θεσσαλονίκης, αντιπρό-
εδρος ΕΝΙΘ, Πατρικίου Κατερίνα, γραμματέας συλ-
λόγου εργαζόμενων Νοσοκομείου Αγίου Σάββα, Λυ-
σικάτου Ζαννέτα, αντιπρόεδρος συλλόγου εργαζό-
μενων Νοσοκομείου Αγίου Σάββα, Χαρχαρίδου Μα-
ρία, μέλος ΔΣ συλλόγου εργαζόμενων Νοσοκομείου
Γεννηματάς, Στάικος Σπύρος, σύνεδρος ΠΟΕΔΗΝ
εκλεγμένος στο Νοσοκομείο Αττικό, Ερωτοκρίτου
Αργυρή, μέλος ΔΣ συλλόγου εργαζόμενων Νοσοκο-
μείου Γεννηματάς, Αργύρης Χρίστος, συνδικαλιστής
Νοσοκομείου Γεννηματάς, μέλος του ΓΣ της ΑΔΕ-
ΔΥ, Αλιφιέρη Μαρία, μέλος ΔΣ συλλόγου εργαζόμε-
νων Νοσοκομείου Αγλαΐα Κυριακού, Κολοβός Σταύ-
ρος, μέλος ΔΣ συλλόγου εργαζομένων του ΕΚΑ
(εθνικό κέντρο αποκατάστασης), Τσάπαλης Λάμ-
προς, μέλος ΔΣ Πανελλήνιας Ένωσης Τραυματιο-
φορέων

Και οι Παρεμβάσεις
Και οι Παρεμβάσεις στη Β'βάθμια εκπαίδευση σε

ανακοίνωσή τους καταγγέλλουν τον προϋπολογισμό
της αφαίμαξης και της άγριας λιτότητας, ζητάνε
πραγματικές αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις και
γενναία ενίσχυση της Δημόσιας Υγείας – Παιδείας –
Ασφάλισης και καλούν την ΟΛΜΕ “να κηρύξει άμεσα
απεργιακή κινητοποίηση και συγκέντρωση στις
15/12, ημέρα ψήφισης του αντιλαϊκού προϋπολογι-
σμού. Στην ίδια κατεύθυνση καλούμε όλες τις ΕΛΜΕ
να πάρουν στα χέρια τους την ευθύνη της οργάνω-
σης και της απεργιακής κλιμάκωσης του αγώνα. Να
προκηρύξουν στάσεις εργασίας και διαδηλώσεις
στην Αθήνα και σε όλες τις πόλεις τηρώντας όλα τα
απαιτούμενα μέτρα προφύλαξης!”

Θα διεκδικήσουμε από το ΣΕΗ
Τα αντανακλαστικά του χώρου των καλλι-

τεχνών σε επίπεδο αντίστασης είναι πλέον
πολύ δυνατά. Το Σωματείο Ελλήνων Ηθο-
ποιών πιο παλιά συνεδρίαζε κάθε 2 μήνες.
Τώρα γίνονται συλλογικές διαδικασίες βδο-
μάδα παρά βδομάδα.

Έχει παρουσία σχεδόν σε όλα τα μέτωπα,
από την πρώτη καραντίνα και μετά. Έκανε
δράσεις στις 17 Νοέμβρη και οργάνωσε με-
γάλη μοτοπορεία στην πανεργατική στις
26/11.

Εκείνη τη μέρα έγινε στάση εργασίας ακό-
μα και σε γυρίσματα που γίνονται στην τηλε-
όραση. Αυτά είναι πρωτόγνωρα. Σε αυτό
βοηθάει ο ανορθολογισμός με τον οποίο
διαχειρίζονται την κατάσταση, ειδικά αυτά
που γίνονται στα νοσοκομεία και τώρα στον
προϋπολογισμό. Υπάρχουν και πολλά κλαδι-
κά θέματα. Το μεγαλύτερο ποσοστό των
ηθοποιών δεν παίρνει επιδόματα και δεν
δουλεύει αυτή την περίοδο, ενώ στις παρα-
γωγές με live streaming δεν υπάρχουν συμ-
βόλαια. Η Ανατρεπτική Συσπείρωση Ηθοποι-
ών θα διεκδικήσει τις επόμενες μέρες από
το ΣΕΗ να κυρήξει απεργία στις 15/12 ενό-
ψει προϋπολογισμού. 

Βασίλης Κουκαλάνι, ηθοποιός, μέλος της
Ανατρεπτικής Συσπείρωσης Ηθοποιών

Μούτζα από το κίνημα
Η μάχη ενάντια στον Προϋπολογισμό του

2021 είναι μια μεγάλη πολιτική και συνδικαλι-
στική μάχη, είναι μια μάχη ζωής. Το ευχαρι-
στώ και το χειροκρότημα της άνοιξης καταλή-
γουν σε μείωση κατά 551 εκατ. ευρώ τα κον-
δύλια για την Υγεία.  

Αντίθετα θέλουν να δώσουν για τις φρεγά-
τες των Γάλλων και των Αμερικάνων 1,6 δις
ευρώ επιπλέον, να ιδιωτικοποιήσουν την επι-
κουρική μας ασφάλιση, να δώσουν εγγυή-
σεις για τα κόκκινα δάνεια για τους τραπεζί-
τες. Γι' αυτό είναι μάχη ζωής που πρέπει να
δώσουμε και να την κερδίσουμε. Την δίνουμε
με τον αέρα του Πολυτεχνείου και της πανερ-
γατικής απεργίας 26/11, με τον αέρα που
μας δίνει μια κυβέρνηση που τρέχει από πίσω
μας με τις αύρες και την καταστολή και στο
τέλος λαμβάνει μια μούτζα από το κίνημα. 

Σαν Συντονιστικό Νοσοκομείων έχουμε δώ-
σει το στίγμα σε ΑΔΕΔΥ, ΠΟΕΔΗΝ, ΟΕΝΓΕ,
ΕΙΝΑΠ και ΕΝΙΘ ότι απέναντι στον προϋπο-
λογισμό πρέπει να καταλήξουμε σε μια τερά-
στια, σκληρή, εργατική απάντηση με απεργία
στις 15/12. Δεν μπορούμε να περιμένουμε, γι'
αυτό πήραμε την πρωτοβουλία για συλλογή
υπογραφών συνδικαλιστών που ζητάει απερ-
γία και θα πιέσει τις Ομοσπονδίες και τα σω-
ματεία να την προκηρύξουν. Στα νοσοκομεία
θα τους πολιορκούμε κάθε μέρα, με εξορμή-
σεις και με παρεμβάσεις στα ΔΣ. Κανείς δεν
μπορεί να αρνηθεί την αναγκαιότητα της
απεργιακής σύγκρουσης με αυτή την κυβέρ-
νηση. Οργανώνουμε τη μέρα δράσης της
ΠΟΕΔΗΝ στις 10/12 στις πύλες των νοσοκο-
μείων καλώντας εργαζόμενους και σωματεία
και από άλλους χώρους δουλειάς. Την οργα-
νώνουμε για να γίνει πρόκριμα για τη μεγα-
λύτερη συσπείρωση στις 15/12.

Χρίστος Αργύρης, 
γιατρός, μέλος του ΓΣ της ΑΔΕΔΥ

Πιέζονται από τους αγώνες μας
Στον Επισιτισμό και τον Τουρισμό

υπάρχουν τρία κομμάτια εργαζομένων.
Αυτοί που δεν έχουν δουλέψει καθόλου
από τον Μάρτη και ζουν με τα 534 ευρώ,
αυτοί που δεν έχουν δουλέψει τον τελευ-
ταίο μήνα και αυτοί που πηγαινοέρχονται
με το πρόγραμμα “Συν-εργασία” και ανά-
λογα τον μήνα μπορεί να παίρνουν 534 ή
700 ή 800 ευρώ ή και τίποτα. 

Όσοι δουλεύουν στις κουζίνες, στη λάν-
τζα ή στα μηχανάκια σε μαγαζιά με ντελί-
βερι είναι σε μια απίστευτη πίεση. Έχουμε
να κάνουμε με μια τρισάθλια κυβέρνηση
που όμως οι αγώνες μας της έχουν βάλει
αφόρητη πίεση. Για παράδειγμα, το επίδο-
μα των 800 ευρώ -που στην πραγματικό-
τητα είναι λιγότερα- είναι η πρώτη φορά
που πληρώθηκε στην ώρα του. Είναι κρα-
τούμενο για την επόμενη μέρα το ότι τους
πιέζουμε με τους αγώνες μας. Κι εμείς ως
εργαζόμενοι στον κλάδο του Επισιτισμού-
Τουρισμού χρειάζεται μπούμε στη μάχη
ενάντια στον προϋπολογισμό και να συν-
τονιστούμε με το πρόγραμμα των υγειονο-
μικών, δηλαδή την Πέμπτη στις πύλες των
Νοσοκομείων και την Τρίτη στην απεργία. 

Βασίλης Μυρσινιάς, εργαζόμενος στον
επισιτισμό, μέλος του δικτύου “Καμαριέρα”

Ενάντια στο “ειδικό μσθολόγιο”
Η κυβέρνηση αρπάζει την ευκαιρία της καραντίνας για να περάσει αντεργατικές επιθέ-

σεις, άσχετες με τα επιδημιολογικά δεδομένα. 

Για την ΑΑΔΕ και το Υπουργείο Οικονομικών κατεβάζει νομοσχέδιο για το “Ειδικό Μισθο-
λόγιο” που θέλει να το φέρει και στο υπόλοιπο δημόσιο. Με βάση αυτό, για πρώτη φορά
στον δημόσιο τομέα, κάθε υπάλληλος με τα ίδια προσόντα θα παίρνει, πέρα από τον χαμηλό
βασικό μισθό, μπόνους ανάλογα με τη θέση του. Αυτό βάζει και σαν προαπαιτούμενο τη
συμμετοχή του υπάλληλου σε μια σκληρή ατομική αξιολόγηση. Επίσης, με δικαιολογία ότι ο
κόσμος δυσκολεύεται να εξυπηρετηθεί λόγω των κανόνων για τον covid, καθιερώνουν απο-
γευματινή βάρδια με σπαστά ωράρια, φορτώνοντας στις πλάτες των εργαζόμενων την υπο-
στελέχωση. Αντί για να κάνουν προσλήψεις, έκαναν συγχωνεύσεις των ΔΟΥ. Την προηγού-
μενη Τρίτη η απεργία των Ομοσπονδιών του ΥΠΟΙΚ είχε μεγάλη επιτυχία, ενώ αργότερα
συγκροτήσαμε πρωτοβουλία συνδικαλιστών και εργαζομένων από τις τρεις Ομοσπονδίες,
ΠΟΕ-ΔΟΥ, ΟΤΥΕ, ΟΣΥΟ για να βάλει πίεση στην απεργιακή συνέχεια του αγώνα ενάντια στο
Ειδικό Μισθολόγιο, αλλά και για να προχωρήσουμε σε απεργιακή αντικυβερνητική κινητο-
ποίηση στις 15/12 ενάντια στον προϋπολογισμό.

Νίκος Τουρνάς, Σύλλογος Εργαζομένων στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων
Οι εργαζόμενοι μπορούν καλύτερα

Όλα τα καθάρματα δουλεύουνε μαζί. Αυτή
η φράση συνοψίζει αυτό που γίνεται στο
ΓΝΑ Γεννηματάς. 

Εδώ και μέρες έχουν αφήσει να εξελίσσεται
κύμα κρουσμάτων σε μια κλινική που δεν είναι
covid. Θετικοποιήθηκαν 6 ασθενείς, 6 στους
13 νοσηλευτές και ένας γιατρός, επειδή επέ-
μεναν να μην κλείσουν την κλινική και να βγά-
λουν σε καραντίνα αυτούς που έπρεπε. Είναι
η κλινική της Ματίνας Παγώνη, που πέρα από
πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ με τη ΔΑΚΕ, είναι και η
υπεύθυνη της επιτροπής covid του νοσοκομεί-
ου. Η πλειοψηφία του ΔΣ του σωματείου αρ-
νείται να καταγγείλει αυτά τα πράματα και η
διοίκηση κάνει ότι δεν ξέρει. Οι συνάδελφοι εί-
ναι οργισμένοι με όλα αυτά και με την κυβέρ-
νηση που κάνει επιλογές που είναι ξεκάθαρο
ότι δεν έχουν να κάνουν με την υγεία μας. Εί-
ναι πολύ εύστοχη η αφίσα που κυκλοφορεί ο
Συντονισμός Εργατικής Αντίστασης που δεί-
χνει ότι κόβουν από την Υγεία και δίνουν πολ-
λαπλάσια σε όπλα. Αν κάτι αναδυκνύεται αυτή
τη στιγμή στα νοσοκομεία, είναι ότι οι εργαζό-
μενοι μπορούν να διοικήσουν τα νοσοκομεία
τους πολύ καλύτερα και με μεγαλύτερη ασφά-
λεια από τον κάθε διοικητή. Αυτό ισχύει όχι
μόνο στα νοσοκομεία, αλλά παντού. 

Αργυρή Ερωτοκρίτου, γιατρός, 
μέλος ΔΣ Συλλόγου Εργαζόμενων 

Νοσοκομείου Γεννηματάς

          -ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

     είναι μάχη ζωής
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Οι μαζικές διαδηλώσεις με μισό
εκατομμύριο συμμετοχές εν
μέσω πανδημίας στη Γαλλία το

περασμένο Σάββατο ήταν ένα γερό τα-
ρακούνημα για την κυβέρνηση Μακρόν
που αναγκάστηκε να αποσύρει για να
«επανεξετάσει» το επίμαχο άρθρο 24
για τη μη βιντεοσκόπηση των βιαιοπρα-
γιών της αστυνομίας. Άρθρο ενός νό-
μου που μόλις είχε ψηφίσει στο κοινο-
βούλιο με την στήριξη της παραδοσια-
κής δεξιάς και της Λεπέν. 

Για τον Μακρόν και τους ομογάλα-
κτούς του Μητσοτάκηδες, η εξέλιξη
αποτέλεσε μια δυσάρεστη έκπληξη
ενώ έδωσε ελπίδα στην εργατική τάξη
της Γαλλίας και της Ευρώπης που βλέ-
πει με οργή τις κυβερνήσεις να χρησι-
μοποιούν την πανδημία για να περά-
σουν νέα αντεργατικά και κατασταλτι-
κά μέτρα. Σε μια από τις πιο κρίσιμες
στιγμές της ιστορίας με τα μαύρα σύν-
νεφα της πανδημίας και της οικονομι-
κής κρίσης να απλώνονται πάνω από
όλο τον κόσμο, η συζήτηση έχει ανοίξει
πάνω στο αν τα πρώτα χελιδόνια της
αντίστασης στην Γαλλία θα μπορέσουν
να πετάξουν πάνω από την υπόλοιπη
Ευρώπη, όπως έχει συμβει ξανά αλλε-
πάλληλες φορές στην ιστορία: Από την
Γαλλική επανάσταση το 1789 στην
Κομμούνα το 1871 και από τις καταλή-
ψεις εργοστασίων το 1936 στον Μάη
του 1968, δεν είναι λίγες οι φορές που
οι εργαζόμενοι και η νεολαία στην Γαλ-
λία έχουν βρεθεί στην πρώτη γραμμή
του παγκόσμιου κινήματος. 

Αλλά αυτό δεν έχει να κάνει με κά-
ποια ιδιαίτερη «ιδιοσυγκρασία» του
γαλλικού λαού. Αν κοιτάξει κανείς την
Ευρώπη τους τελευταίους μήνες μπο-
ρεί να διαπιστώσει ότι η Γαλλία δεν εί-
ναι το μόνο παράδειγμα αντίστασης.

Στην Πολωνία εκατοντάδες χιλιάδες
ξεχύθηκαν επίσης στους δρόμους
ενάντια στη συνεχιζόμενη αντιδραστική
επίθεση της κυβέρνησης κατά των αμ-
βλώσεων, στη γειτονική Λευκορωσία ο
κόσμος έβγαινε για εβδομάδες στους
δρόμους ενάντια στο καθεστώς ενώ το
πιο μαζικό συλλαλητήριο που είχε
πραγματοποιηθεί στην ευρωπαϊκή
ήπειρο από το ξεκίνημα της πανδημίας
μέχρι τις 7 Οκτώβρη ήταν αυτό στο
Εφετείο τη μέρα που καταδικάστηκαν
οι νεοναζί της Χρυσής Αυγής.  

Αν κοιτάξει δε κανείς έξω από την
Ευρώπη -τη γενική απεργία των 250
εκατομμυρίων εργατών στην Ινδία, την
εξέγερση ενάντια στην αστυνομική βία
στη Νιγηρία, εξέγερση στην Ταϋλάνδη,
εισβολή διαδηλωτών στο κοινοβούλιο
της Γουατεμάλας, ένα τεράστιο κίνημα
που έδωσε ασταμάτητα την μάχη
στους δρόμους των ΗΠΑ ενάντια στην
ακροδεξιά μέσα στην προεκλογική πε-
ρίοδο- μπορεί να καταλάβει ότι τα γε-
γονότα στη Γαλλία είναι κομμάτι ενός
ευρύτερου κύματος που βρίσκεται σε
εξέλιξη. Όπως χαρακτηριστικά έγραφε
ο τίτλος του βρετανικού Γκάρντιαν την
1η Νοέμβρη: «Καθώς οι κυβερνήσεις
χάνουν τον έλεγχο της πανδημίας, ο
αέρας μυρίζει εξέγερση». 

Έκρηξη
Για να καταλάβει κανείς πώς μέσα

στο χειρότερο κλίμα προέκυψε η έκρη-
ξη πρέπει κανείς να έχει τη συνολική ει-
κόνα δύο μηνών διαδηλώσεων των
sans papiers το φετινό Αύγουστο-Σε-
πτέμβρη, της μεγάλης διαδήλωσης
ενάντια στην ισλαμοφοβία τον περα-
σμένο Νοέμβρη στο Παρίσι, της μα-
κρόχρονης διαδικασίας μπολιάσματος
του κινήματος των Κίτρινων Γιλέκων με
τις ριζοσπαστικές ιδέες της αντικαπιτα-
λιστικής αριστεράς και βέβαια της ένω-
σης των Κίτρινων Γιλέκων με τα συνδι-
κάτα και το οργανωμένο εργατικό κίνη-
μα στο κύμα γενικών απεργιών ενάντια
στο ασφαλιστικό, που συντάραξε την
Γαλλία τον περασμένο χειμώνα, τον
Δεκέμβρη 2019 - Γενάρη 2020. 

Ήταν αυτά τα πολιτικά και κινηματι-
κά προχωρήματα που μπόρεσαν να
δώσουν στην κυβέρνηση Μακρόν μια
σφαλιάρα που ακούστηκε σε όλη την
Ευρώπη. Μέσα σε εκείνες τις μέρες
του περσινού απεργιακού Δεκέμβρη, η
ιστορικός των κοινωνικών κινημάτων
Ντανιέλ Ταρτακόφσκι έγραφε στη Le
Monde: “Κατά τη διάρκεια των πρώτων
«πράξεων» των Κίτρινων Γιλέκων, είδα-
με την εμφάνιση ιστορικών αναφορών,
όπως ο Μάης του ’68 και το 1789 –
επαναστατικά ορόσημα που εξέφρα-
σαν τη διάθεση όσων συμμετείχαν στο

κίνημα. Σήμερα, επιπλέον, έχουμε μια
ρητή αναφορά στο 1995: πριν από εί-
κοσι τέσσερα χρόνια, η 5η Δεκεμβρίου
ήταν μια στιγμή κλειδί στους κοινωνι-
κούς αγώνες. Μια από τις τελευταίες
μεγάλες νικηφόρες κινητοποιήσεις του
οργανωμένου εργατικού κινήματος».

Φέτος, ακριβώς 25 χρόνια μετά αξί-
ζει να θυμηθούμε τα γεγονότα εκείνου
του Δεκέμβρη για πολλούς και διάφο-
ρους λόγους. Η μεγάλη γενική απεργία
στη Γαλλία το 1995 έμεινε στην ιστορία
σαν μια από τις πιο μεγάλες στιγμές
του εργατικού κινήματος διεθνώς γιατί
απέδειξε περίτρανα σε όλο τον πλανή-
τη τη δύναμη της εργατικής τάξης σαν
την κινητήριο δύναμη της κοινωνίας.
Ιδεολογικά, η γενική απεργία του 1995,
ήρθε με πάταγο να προσγειώσει από-
τομα στην πραγματικότητα όλους εκεί-
νους τους νεοφιλελεύθερους που το
1989 είχαν κηρύξει το τέλος της εργα-
τικής τάξης και της ιστορίας. 

Στην πράξη, η απεργία του 1995 δεν
κατάφερε μόνο να αποτρέψει ένα με-
γάλο κύμα αντιδραστικών μέτρων στην
ίδια τη Γαλλία, αλλά έδωσε ώθηση
στους εργάτες όλης της Ευρώπης.
Ήταν η κορύφωση ενός εργατικού κι-
νήματος που άλλαξε και πολιτικά τον
χάρτη της Ευρώπης. Όταν υπέγραφαν
το Μάαστριχτ, με εξαίρεση την Ισπα-
νία, όπου την εξουσία είχε το Σοσιαλι-
στικό Κόμμα, σε όλες τις υπόλοιπες
χώρες είχαν εκλεγεί δεξιές κυβερνή-
σεις, που με τα πανιά τους φουσκωμέ-
να αέρα από την κατάρρευση των κα-
θεστώτων του “υπαρκτού σοσιαλι-
σμού” και την επέλαση του νεοφιλελευ-
θερισμού πίστευαν ότι είχε φτάσει το
“τέλος της ιστορίας”. Η έκρηξη στη
Γαλλία ανέτρεψε την πολιτική κατάστα-
ση συνολικά σε όλη την Ευρώπη. Το
1999, 13 στις 15 κυβερνήσεις της ΕΕ
ήταν σοσιαλδημοκρατικές: Στην Ιταλία
η κεντροαριστερή συμμαχία «Ελιά»,
στη Γαλλία η «πληθυντική αριστερά»
σοσιαλιστών, ΚΚ και Πρασίνων, στη
Γερμανία το SPD μαζί με τους Πράσι-
νους, ακόμα και στη Βρετανία το Εργα-
τικό Κόμμα μετά από 18 χρόνια επέ-
στρεφε στην εξουσία. 

«Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι οι
εργάτες και η νεολαία στρέφονται σή-
μερα μαζικά προς τα αριστερά. Αυτό
όμως δεν εξασφαλίζει αυτόματα τη νί-
κη στον ταξικό πόλεμο. Ο κίνδυνος σή-
μερα είναι αυτή η διάθεση να χαραμι-
στεί από τις προδοσίες των Μπλερ,
των Ζοσπέν, των Σρέντερ» ανέφερε το
άρθρο «Ταξικός πόλεμος στις χώρες
του ευρώ» την άνοιξη του 1998 στο πε-
ριοδικό Σοσιαλισμός από τα Κάτω. Σε
όλες τις χώρες της ΕΕ αυτή η εκτίμηση
δυστυχώς επιβεβαιώθηκε περίτρανα. 

Ας θυμηθούμε λοιπόν τα γεγονότα
αυτής της μεγάλης γενικής απεργίας
που έγραψε Ιστορία.

Νο 1451, 9 Δεκέμβρη 2020
σελ.10-11 εργατικη αλληλεγγυη ΓΑΛΛΙΑ 1995

Μαθήματα γαλλικών
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«Οκοινός πονοκέφαλος για όλες
τις κυβερνήσεις είναι το εργα-
τικό κίνημα. Ο πρόεδρος της

ΕΕ Σαντέρ στην τελευταία σύνοδο μίλησε
για την απειλή κοινωνικής έκρηξης σε
όλες τις χώρες. Η πραγματικότητα όμως
είναι ότι δεν πρόκειται για μελλοντική
απειλή…»

Σε αυτό το συμπέρασμα κατέληγε το
άρθρο της Μαρίας Στύλλου με τον τίτλο
«Κρίση και εργατικοί αγώνες» στο τεύχος
16 του περιοδικού Σοσιαλισμός από τα
Κάτω τον Μάη-Ιούνη του 1995 – τις μέρες
που πρόεδρος στη Γαλλία εκλεγόταν ο
εκπρόσωπος της δεξιάς Ζακ Σιράκ. Ήταν
η περίοδος που στις χώρες της Ευρώπης
μια-μια οι κυβερνήσεις επιχειρούσαν να
εφαρμόσουν τις «μεταρρυθμίσεις» που
προέβλεπε η Συνθήκη του Μάαστριχτ που
είχαν συμφωνήσει τέλη του 1991, είχαν
θέσει σε ισχύ τέλη του 1993 και αποτέλε-
σε το θεμέλιο της ΕΕ. 

Στη Γαλλία, ο πρωθυπουργός του Σι-
ράκ, Ζιπέ, κατέθεσε ένα σχέδιο «μεταρ-
ρυθμίσεων» με στόχο να περιορίσει το δη-
μόσιο έλλειμμα από 5% σε 3%, όπως προ-
έβλεπε η συνθήκη του Μάαστριχτ. Το
πρόγραμμα περιλάμβανε πάγωμα των μι-
σθών στον δημόσιο τομέα, περικοπές των
επιδομάτων στους ανέργους (με την
ανεργία σκαρφαλωμένη στο 12%) και επί-
θεση στο ασφαλιστικό με αύξηση των
ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης.

Έκπληξη
Η πρώτη απάντηση σε αυτή την επίθε-

ση ήταν μια 24ωρη πανεργατική απεργία
που κάλεσαν στις 10 Οκτώβρη 1995 όλες
οι εργατικές συνομοσπονδίες. Η απεργία
εξέπληξε τους πάντες. Όπως έγραφε ο
Σωτήρης Κοντογιάννης στην Eργατική Aλ-
ληλεγγύη Νο 203 στις 18 Οκτώβρη του
1995: «Δέκα χρόνια είχε να δει τέτοια
απεργία η Γαλλία! Την περασμένη Τρίτη
πέντε εκατομμύρια εργαζόμενοι του δη-
μόσιου τομέα αρνήθηκαν να πάνε στις
δουλειές τους. Απεργιακές φρουρές
απλώθηκαν από τα μεσάνυχτα της Δευτέ-
ρας έξω από τα ταχυδρομεία, τα σχολεία,
τα δικαστήρια, τις εφορίες». 

Το πρωί δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές
κατάκλυσαν τους δρόμους των μεγάλων
πόλεων. “Οι Γάλλοι μετατρέπουν την
απεργία για το πάγωμα των μισθών σε
γιορτή. Υπάρχουν μπάντες τζαζ και μπα-
λόνια, τραγούδια και συνθήματα, καθώς
οι δημόσιοι υπάλληλοι γιόρταζαν τη μεγα-
λύτερη απεργία της τελευταίας δεκαε-
τίας”, έγραφαν την άλλη μέρα οι Φαϊνάν-
σιαλ Τάιμς. 

Παρά την επιτυχία της 24ωρης, οι ηγέ-
τες των συνδικάτων δεν κάλεσαν απεργία
διαρκείας, αλλά μια επόμενη «μέρα δρά-
σης» στις 14 Νοέμβρη. Πάνω από 70.000
εργαζόμενοι βάδισαν στους δρόμους του
Παρισιού εκείνη τη μέρα. Μια βδομάδα
αργότερα, οι φοιτητές κατέβηκαν σε απο-
χή ενώ πολλές σχολές προχώρησαν σε

κατάληψη. 
Λίγες μέρες αργότερα, η Γαλλία ήταν

κυριολεκτικά σε εξέγερση. Στις 24 Νοέμ-
βρη άρχισε η απεργία στους σιδηροδρό-
μους – μια απεργία που για ένα ολόκληρο
μήνα έγινε η καρδιά των κινητοποιήσεων.
Στις 28 Νοέμβρη η απεργία απλώθηκε
στα λεωφορεία και το μετρό. Οι συγκοι-
νωνίες νέκρωσαν εντελώς ολόκληρη τη
χώρα, δίνοντας τη δυνατότητα και το σύν-
θημα και στους άλλους κλάδους να προ-
χωρήσουν σε απεργία. Στις 30 Νοέμβρη
μπήκαν στην απεργία οι εργαζόμενοι στα
ταχυδρομεία, το φυσικό αέριο, τον ηλε-
κτρισμό, τις τηλεπικοινωνίες. Η απεργία
στην ενέργεια ανάγκασε τη Γαλλία να
αγοράσει έξτρα ηλεκτρισμό από Ισπανία
και Αγγλία. Στα ταχυδρομεία οι απεργοί

κλείδωσαν τα γραφεία διαλογής. Στις 5
Δεκέμβρη, χωρίς καθόλου συγκοινωνίες,
160.000 διαδηλωτές κατέκλυσαν το Παρί-
σι αψηφώντας το πυκνό χιόνι και τους πα-
γωμένους δρόμους. Συνολικά σε ολόκλη-
ρη τη Γαλλία οι διαδηλωτές ξεπέρασαν το
1 εκατομμύριο. 

Ολονύκτιες συγκρούσεις
Στις 7 Δεκέμβρη διαδηλώνουν 1,5 εκα-

τομμύριο διαδηλωτές, ενώ οι απεργίες
έχουν ήδη απλωθεί στα σχολεία, τα αερο-
δρόμια και στα εργοστάσια χαλυβουρ-
γίας. Στη Λoραίνη των ορυχείων και της
χαλυβουργίας ξεσπάνε καθημερινά
άγριες ολονύκτιες συγκρούσεις ανάμεσα
στους απεργούς και την αστυνομία. Οι
μεταλλωρύχοι συλλαμβάνουν έναν άντρα
των CRS των περιβόητων γαλλικών ΜΑΤ
και τον κρατάνε όμηρο για ώρες. Κοντά

στη Μασσαλία, μεταλλωρύχοι της ίδιας
εταιρίας κρατάνε όμηρο ένα διευθυντή σε
συμπαράσταση. Μάχες με την αστυνομία
γίνονται και στα αεροδρόμια, όπου οι
απεργοί καταλαμβάνουν τους διαδρό-
μους προσγείωσης. Μπλόκα σε δρόμους
πραγματοποιούν οι φορτηγατζήδες, ενώ
οι λιμενεργάτες επιχειρούν αποκλεισμούς
στα λιμάνια. 

Τις ίδιες μέρες οι σιδηροδρομικοί πετυ-
χαίνουν να ακινητοποιήσουν τις μοναδι-
κές γραμμές που εξακολουθούν να λει-
τουργούν, τις γραμμές μιας ιδιωτικής
εταιρίας που συνδέουν το Παρίσι με Λον-
δίνο και Βρυξέλλες. Στις 7 Δεκέμβρη κα-
ταλαμβάνουν το κέντρο ελέγχου που βρί-
σκεται στο Καλαί προκαλώντας κομφού-
ζιο στις γραμμές. Τελικά στις 9 Δεκέμβρη
πετυχαίνουν να σταματήσουν τα τρένα
της εταιρίας Γιούροσταρ, αλλά και τα αυ-

τοκίνητα που προσπαθούσαν να κινηθούν
μέσα από το τούνελ της Μάγχης αποκλεί-
οντας τους δρόμους στο Καλαί. Στη Μασ-
σαλία, οι απεργοί σιδηροδρομικοί διαδή-
λωσαν στα τοπικά γραφεία του κόμματος
του Ζιπέ, όπου απέκλεισαν μέσα τους εκ-
προσώπους του χτίζοντας με τούβλα και
λάσπη την κεντρική είσοδο των
γραφείων. 

Η κυβέρνηση προσπάθησε να σπάσει
την ενότητα του εργατικού κινήματος παί-
ζοντας το χαρτί των «προνομιούχων» δη-
μοσίων υπαλλήλων που απεργούν «ενάν-
τια στο σύνολο» αλλά απέτυχε οικτρά. Οι
απεργίες απλώθηκαν και σε κλάδους του
ιδιωτικού τομέα, όπως η χαλυβουργία αλ-
λά και σε ασφαλιστικές εταιρίες και τρά-
πεζες, ενώ πολλοί εργαζόμενοι του ιδιωτι-
κού τομέα απεργούσαν τις μέρες των με-
γάλων συλλαλητηρίων. Το ινστιτούτο
απασχόλησης του υπουργείου Εργασίας
της γαλλικής κυβέρνησης μέτρησε 6 εκα-
τομμύρια μέρες απεργίας το 1995, από
τις οποίες τα 4 εκατομμύρια αφορούσαν
το δημόσιο και 2 εκατομμύρια αφορού-
σαν τον ιδιωτικό και μικτό τομέα.

Είναι χαρακτηριστικό ότι όταν η κυβέρ-
νηση προσπάθησε να καλέσει σε αντιδια-
δήλωση της «σιωπηλής πλειοψηφίας»,
όπως είχε κάνει ο Ντεγκόλ το Μάη του
’68, στο Παρίσι δεν συγκεντρώθηκαν πα-
ρά 1500 άτομα. Αντίθετα στις διαδηλώ-
σεις συμμετείχαν δεκάδες χιλιάδες άνερ-
γοι, αλλά και οι φοιτητές και οι μαθητές
που σε πολλές περιπτώσεις έκαναν απο-
χές και καταλήψεις συμπαράστασης. 

Από τα κάτω
Για τον Ζιπέ, ο οποίος είχε δηλώσει

υπεροπτικά στο ξεκίνημα των κινητοποι-
ήσεων ότι αν οι διαδηλωτές καταφέρουν
να ξεπεράσουν τα δύο εκατομμύρια θα
παραιτηθώ, η καμπάνα χτύπησε στις 12
Δεκεμβρίου. Διαδήλωσαν 2.3 εκατομμύ-
ρια και άλλα 2 εκατομμύρια διαδήλωσαν
ξανά στις 16 Δεκέμβρη. Κάτω από αυτήν
την πίεση η κυβέρνηση έκανε στροφή 180
μοιρών και κάλεσε τα συνδικάτα σε διάλο-
γο, υποχωρώντας σε όλα τα μέτωπα, και
στο συνταξιοδοτικό, εκτός από την κοινω-
νική ασφάλιση.  

Αυτή η εκπληκτική διάθεση της βάσης
ήρθε σε πλήρη αντιπαράθεση με τη «με-
τριοπάθεια» και τους συμβιβασμούς των
ηγεσιών των συνδικάτων. Η ηγεσία της
CFDT που πρόσκειται στο Σοσιαλιστικό
Κόμμα από την αρχή είχε δηλώσει ότι
συμφωνεί με ένα μεγάλο μέρος από τα
μέτρα Ζιπέ και αρνήθηκε να στηρίξει τις
πανεθνικές κινητοποιήσεις, αλλά πάνω
από 150 τοπικά παραρτήματά της στήρι-
ξαν την απεργία. Η ηγεσία της FO τάχτη-
κε υπέρ των κινητοποιήσεων, αλλά πρα-
κτικά δεν έκανε τίποτε, αντίθετα ο τότε
ηγέτης της Μπλοντέλ από την αρχή δή-
λωσε πρόθυμος να συζητήσει με το Ζιπέ
τις «αναγκαίες μεταρρυθμίσεις». H ηγεσία
της CGT (τα μέλη της οποίας πρωτοστά-
τησαν στην απεργία) παρά τις εκκλήσεις

από συνδικαλιστές της βάσης να καλέσει
γενική απεργία σε συνέδριο που έγινε τέ-
λη Νοέμβρη, δεν το έκανε ποτέ.

Στην ουσία οι ανάγκες του απεργιακού
συντονισμού και της κλιμάκωσης καλύ-
πτονταν από τις πρωτοβουλίες της βά-
σης. Στις συνελεύσεις τους σε διάφορους
χώρους, οι εργαζόμενοι έφερναν απερ-
γούς από τους σιδηρόδρομους για να
απλώσουν τη συμπαράσταση. Είναι χαρα-
κτηριστική η περιγραφή που έδινε ο Ζ.
Γκρέ, σιδηροδρομικός στο σταθμό Σαντι-
γιόν στα ΒΔ του Παρισιού:

"Στο Σαντιγιόν απεργούμε 800 σιδηρο-
δρομικοί. Κάθε μέρα κάνουμε γενική συ-
νέλευση για τη συνέχιση της απεργίας.
Στις συνελεύσεις συμμετέχουμε 400-500.
Τώρα ξεκινάμε το συντονισμό με άλλους
εργάτες. Κάθε μέρα έχουμε μαζί μας κά-
ποιον αντιπρόσωπο άλλων χώρων εργα-
σίας που απεργούν. Από τα λεωφορεία ή
το μετρό, από τους ταχυδρομικούς, τους
φοιτητές, τους εργάτες ηλεκτρισμού ή
γκαζιού".

Συχνά εργαζόμενοι από διάφορους χώ-
ρους μαζεύονταν για να συζητήσουν πώς
θα απλώσουν τον αγώνα. Στο 20ό διαμέ-
ρισμα του Παρισιού αφού οργάνωσαν κοι-
νή συνέλευση, εργαζόμενοι από διάφο-
ρους χώρους του δημόσιου και ιδιωτικού
τομέα, έκαναν περιοδεία σε όλους τους
χώρους που δεν συμμετείχαν στην απερ-
γία και τους καλούσαν να απεργήσουν. 

Όταν η κυβέρνηση κάλεσε τις ηγεσίες
στο διάλογο, σε αρκετά σημεία υπήρχαν
αντιδράσεις από τα κάτω. Στη Μασσαλία
οι εργαζόμενοι στις συγκοινωνίες αρνή-
θηκαν να κλείσουν την απεργία ακόμα και
αφού ο Ζιπέ κάθησε στο τραπέζι των δια-
πραγματεύσεων. Χιλιάδες σιδηροδρομι-
κοί θεώρησαν προδοσία την απόφαση
των ηγετών τους να γυρίσουν πίσω στη
δουλειά. Αλλά ακόμα και με αυτές τις
συμβιβασμένες ηγεσίες η εργατική τάξη
της Γαλλίας είχε πετύχει μια μεγάλη νίκη.

Το απεργιακό κίνημα κατέβασε πάνω από 2 εκατομμύρια διαδηλωτές στους δρόμους.

Απεργιακή φρουρά σιδηροδρομικών

To πρωτοσέλιδο της Εργατικής Αλληλεγγύης
στις 13 Δεκέμβρη 1995 Σοσιαλισμός από τα Κάτω Νο16

Όταν οι απεργίες γράφουν ιστορία
Κείμενα-Επιμέλεια: Γιώργος Πίττας



Σε πολλά σημεία της χώρας αγωνιστές κι αγωνί-
στριες έσπασαν την απαγόρευση και διαδήλωσαν
τιμώντας τη μνήμη του Αλέξη Γρηγορόπουλου.

“Η Θεσσαλονίκη βρισκόταν σε ασφυκτικό αστυνομι-
κό κλοιό, με χιλιάδες αστυνομικούς να έχουν αποκλεί-
σει τα πανεπιστήμια και τους χώρους συγκεντρώσε-
ων, όπως το Άγαλμα Βενιζέλου όπου καλούσε σε συγ-
κέντρωση η ΑΝΤΑΡΣΥΑ μαζί με άλλες δυνάμεις της
Αριστεράς”, μας μετέφερε ο Ευκλείδης Μαρκόγλου.
“Οι διαδηλωτές που κατάφεραν να προσεγγίσουν το
κέντρο εμποδίστηκαν από δεκάδες αστυνομικούς της
ομάδας ΔΙ.ΑΣ. που προχώρησαν σε προσαγωγή ενός
μέλους της ΛΑΕ επειδή βρήκαν πάνω του πανό. Άλλες
τρεις προσαγωγές έγιναν στο Γαλλικό Προξενείο.

Παρόλα αυτά, η αστυνομική καταστολή έπεσε  για άλλη μια φορά στο
κενό, αφού δεκάδες αγωνιστές και αγωνίστριες κατάφεραν να τιμήσουν
τη μνήμη του Αλέξη και στη Θεσσαλονίκη”.

Από την Πάτρα, η Τόνια Λαχανιώτη μεταφέρει πως: “συγκέντρωση και
πορεία με περισσότερους από 250 εργαζόμενους και νεολαίους πραγ-
ματοποιήθηκε σήμερα στο Νότιο Πάρκο που ήταν γεμάτο κόσμο που
χειροκροτούσε. Διμοιρία ΜΑΤ ήρθε και στο Νότιο Πάρκο αλλά αναγκά-
στηκαν να αποχωρήσουν άπραγοι καθώς ήταν δύσκολο να αρχίσουν τις
συλλήψεις, τα χημικά και την επίθεση σ' ένα πάρκο γεμάτο οικογένειες
και παιδιά... Επόμενος σταθμός η πανεργατικη απεργία στις 15 Δεκέμ-
βρη για να τσακίσουμε τον προϋπολογισμό θανάτου της κυβέρνησης”.

Στα Χανιά, “η αστυνομία επιτέθηκε αναίτια στους συγκεντρωμένους
στην πλατεία της Δημοτικής Αγοράς, με χειροβομβίδες κρότου-λάμψης
και δακρυγόνα, συλλήψεις και επιβάλλοντας πρόστιμα. Χαιρετίζουμε
τους διαδηλωτές οι οποίοι μέσα σε συνθήκες άγριας καταστολής, αψή-
φησαν τις απαγορεύσεις και βγήκαν στο δρόμο για να υπερασπίσουν τη
δημόσια υγεία, τις δουλειές μας, τα εργασιακά και δημοκρατικά μας δι-

καιώματα. Παρά την καταστολή η διαδήλωση πραγματοποιήθηκε” επιση-
μαίνει ο τοπικός πυρήνας ΣΕΚ Χανίων που καλεί, μαζί με την τοπική ΑΝ-
ΤΑΡΣΥΑ και άλλες οργανώσεις της Αριστεράς και συνδικάτα, σε διαδή-
λωση-απάντηση την Πέμπτη 10/12, στις 5μμ, στην Αγορά. 

Στο Βόλο “πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση έξω από το νοσοκομείο
Βόλου. Μετά τη συγκέντρωση η αστυνομία προσήγαγε δύο φοιτητές,
μέλη του ΣΕΚ. Τελικά αφέθηκαν ελεύθεροι και τους επιβλήθηκε πρόστι-
μο 300 ευρώ... Το σύνθημα 'Στις τράπεζες λεφτά, στη νεολαία σφαίρες'
παραμένει επίκαιρο. Δεν πρόκειται να μας σταματήσουν. Άμεση απελευ-
θέρωση όλων των συλληφθέντων και διαγραφή των προστίμων” σημει-
ώνει η ανταπόκριση των συντρόφων/ισσών του ΣΕΚ Βόλου.

Στα Γιάννενα, δεκάδες αγωνιστές, μέλη της ΑΝΤΑΡΣΥΑ και του ΣΕΚ,
συγκεντρώθηκαν στη πλατεία της Νομαρχίας, “τηρώντας όλα τα υγει-
ονομικά πρωτόκολλα” όπως αναφέρει σε ανάρτηση της η ΑΝΤΑΡΣΥΑ
Ιωαννίνων της οποίας το πανό έδινε το μήνυμα της συνέχειας “για έναν
Δεκέμβρη ανυπακοής”. 

Πανελλαδικά

Δεκάδες εργατικά συνδικάτα, φορείς και
το σύνολο των κομμάτων της αριστεράς
δήλωσαν τη συμπαράστασή τους στους

συλληφθέντες, απαίτησαν την απελευθέρωσή
τους και καταδίκασαν την καταστολή των κινη-
τοποιήσεων, απομονώνοντας πολιτικά την κυ-
βέρνηση. 

Για κατάσταση που “δεν έχει να ζηλέψει τί-
ποτα από οποιοδήποτε αυταρχικό καθεστώς”
μιλάει η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα
του Ανθρώπου, ενώ τις αστυνομικές επιθέσεις
καταγγέλλει και η Διεθνής Αμνηστία.

“Καταγγέλλουμε τον αυταρχισμό της Κυβέρνη-
σης που αυτογελοιοποιείται μέσα από την απαγό-
ρευση των συναθροίσεων των 4 ατόμων και άνω.
Απαιτούμε την άμεση απελευθέρωση των προ-
σαχθέντων άνευ όρων και χωρίς την απόδοση σε
αυτών κατηγοριών ή προστίμων” ανακοίνωσε η
ΑΔΕΔΥ, μέλη της Εκτελεστικής της Επιτροπής και
του Γενικού της Συμβουλίου ήταν ανάμεσα στους
συλληφθέντες. Ανακοίνωση αλληλεγγύης εξέδω-
σε και το Εργατικό Κέντρο Αθήνας.

“Είναι ολοφάνερο ότι αυτή η απαράδεκτη
αστυνομοκρατία δεν έχει καμία απολύτως σχέ-
ση με την «υγειονομική ασφάλεια» που επικα-
λείται ως πρόσχημα η Κυβέρνηση, η ίδια Κυ-
βέρνηση που έχει τεράστιες ευθύνες τόσο για
την τραγική κατάσταση στα νοσοκομεία” λένε
μεταξύ άλλων σωματεία και ομοσπονδίες υγει-
ονομικών όπως η ΟΕΝΓΕ, η ΠΟΕΔΗΝ και το
Σωματείο Εργαζομένων ΓΝΑ Γεννηματάς, μέλη
των οποίων συνελήφθησαν.

“Ο αυταρχισμός της κυβέρνησης και η αστυ-

νομική βία αποτελούν ύβρη προς τον δολοφο-
νημένο μαθητή Α. Γρηγορόπουλο” σημειώνει η
ΟΛΜΕ. “Η προσπάθεια της κυβέρνησης να μπει
φίμωτρο στο λαό και τη νεολαία δεν θα περά-
σουν” τονίζει το Εργατικό Κέντρο Πειραιά. Αν-
τίστοιχα η ΟΙΕΛΕ, η Ένωση Φωτορεπόρτερ Ελ-
λάδας και όλες οι συνδικαλιστικές ενώσεις του
Τύπου, το Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών.

Ανακοινώσεις που απαιτούσαν την απελευθέ-
ρωση των συλληφθέντων έβγαλαν και οι Φοιτη-
τικοί Σύλλογοι Μεταλλειολόγων ΕΜΠ, Χημικών
Μηχανικών ΕΜΠ, Γεωπονικής.

“Δεν μας φοβίζουν”
“Οι προσαγωγές και η αστυνομική τρομο-

κρατία δεν μας φοβίζουν. Δεν πρόκειται να κά-
νουμε πίσω. Αντίθετα, η 6 Δεκέμβρη θα γυρίσει
μπούμερανγκ ενάντια στην κυβέρνηση Μητσο-
τάκη – Χρυσοχοίδη” τονίζουν ανάμεσα σε άλλα
οι ανακοινώσεις του ΣΕΚ και της ΑΝΤΑΡΣΥΑ.
“Απαιτούμε την απελευθέρωση όλων των προ-
σαχθέντων και ζητάμε να επιτραπεί ελεύθερα
σε όσους το επιθυμούν να τιμήσουν τη μνήμη
του Αλ. Γρηγορόπουλου” δήλωσε μεταξύ άλ-
λων ο γ.γ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας.
“Ο ανίκανος να συλλάβει τους καταδικασμέ-
νους νεοναζί της Χρυσής Αυγής, κ. Χρυσοχοΐ-
δης, δίνει τώρα εντολές να προσαχθούν οι δι-
κηγόροι των θυμάτων της Χρυσής Αυγής”  το-
νίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. “Είναι απαράδεκτα, αντιδημο-
κρατικά, αυταρχικά και χουντικά τα όσα γίνον-
ται” υπογραμμίζει το ΜέΡΑ25. Βουλευτές του
ΣΥΡΙΖΑ και του ΜέΡΑ25 επισκέφτηκαν το Με-
ταγωγών για να δηλώσουν τη συμπαράσταση

στους κρατούμενους.  
Πέντε παρατάξεις του δήμου Αθήνας ζήτη-

σαν και πέτυχαν έκτακτη σύγκλιση του δημοτι-
κού συμβουλίου. Μια σειρά δημοτικές παρατά-
ξεις ζήτησαν την απελευθέρωση των συλλη-
φθέντων που σε πολλές περιπτώσεις ήταν μέ-
λη τους. Η Ανταρσία στο Λιμάνι του Πειραιά
από την οποία συνελήφθη η Μαρία Ανδρέου, η
Ανταρσία στην Κοκκινιά, η Νέα Ιωνία - Εκτός
Σχεδίου κ.α.

Με δηλώσεις τους στην Εργατική Αλληλεγ-
γύη έξω από το Μεταγωγών εξέφρασαν την
οργή τους και κάλεσαν σε άμεση απελευθέρω-
ση των συλληφθέντων ο Κώστας Σκαρμέας, δι-
κηγόρος Πολιτικής Αγωγής στη δίκη της Χ.Α, ο
Σωκράτης Ταγκόπουλος, κοινοτικός σύμβου-
λος 1ου Διαμερίσματος του δήμου Αθήνας, ο
Βασίλης Κουκαλάνι, μέλος του Σωματείου Ελ-
λήνων Ηθοποιών, η Αγγελική Βάσιλα, δημοτική
σύμβουλος Νέας Ιωνίας, ο Γιάννης Αναγνωστα-
ράς, μέλος του Δ.Σ της ΔΟΕ. Τις συλλήψεις δι-
κηγόρων της Πολιτικής Αγωγής καταδίκασε ο
πρόεδρος του ΔΣΑ Δημήτρης Βερβεσός.

Μηνύματα αλληλεγγύης εξέδωσαν κόμματα
κι οργανώσεις από την Ευρώπη και την Αμερι-
κή, καθώς και κοινότητες μεταναστών στην Ελ-
λάδα. “Οι συλλήψεις περιλαμβάνουν φίλους
και συντρόφους. Τους ευχόμαστε να απελευ-
θερωθούν γρήγορα και χωρίς όρους. Γιατί
πάντα στέκονται στο πλευρό μας, στις χαρές
και τις λύπες των ξενιτεμένων” δήλωσε ο Σα-
νούρ Ρίπον, αντιπρόεδρος της κοινότητας του
Μπαγκλαντές στην Ελλάδα.

Σ.Μ.
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Άδωνις: 
Καλώς έπραξε 
ο Κορκονέας 

Στο δικαστήριο για τη δολοφο-
νία του Αλέξανδρου Γρηγορό-
πουλου η σύζυγος του δολο-

φόνου κατέθεσε ενόρκως ότι ο Άδω-
νις Γεωργιάδης της είπε «καλώς
έπραξε ο άντρας σου». Αυτό ποτέ
δεν το διέψευσε ο μέγας Γεωργιά-
δης. Ούτε διέψευσε ότι πριν από τη
δολοφονία το περιπολικό του Κορκο-
νέα ήταν σταθμευμένο έξω από το βι-
βλιοπωλείο του. 

Αντίθετα τις ημέρες που ακολού-
θησαν τη δολοφονία ο Γεωργιάδης
δήλωνε: «Όταν είχε γίνει ο θάνατος
του Γρηγορόπουλου εγώ από την
επόμενη στιγμή ήθελα να πάρω
σβάρνα τα κανάλια και να αντιμετω-
πίσω, ως συνήθως, τους υβριστές
της Αστυνομίας. Ο πρόεδρος απεφά-
σισε να απέχουμε όλοι οι Βουλευτές
και τα στελέχη του ΛΑΟΣ έως ότου
περάσει η κηδεία του παιδιού. Έσκα-
σα! Όταν σας λέω έσκασα, έσκασα!»

Αυτές είναι οι θέσεις του αντιπρο-
έδρου της Νέας Δημοκρατίας, αυτές
είναι οι θέσεις της κυβέρνησης και
αυτές ενστερνίζεται και υπηρετεί ο
υπουργός της αστυνομίας. Μπορεί
τώρα να τον λένε υπουργό Προστα-
σίας του Πολίτη, αλλά κι όσοι λένε το
ξύδι γλυκάδι ξέρουν ότι είναι ξύδι. Κι
ο υπουργός της αστυνομίας γαλου-
χεί τους αστυνομικούς με αυτήν την
επιδοκιμασία «καλώς έπραξε ο Κορ-
κονέας». Γι' αυτό τους έδωσε την εν-
τολή να μην επιτρέψουν σε κανένα
να πλησιάσει στο μνημείο της δολο-
φονίας, κανείς να μην αφήσει κανένα
λουλούδι. Γιατί κάθε πέταλο λουλου-
διού σημαίνει: ο Κορκονέας είναι
ένας αδίστακτος και στυγερός δολο-
φόνος, που, εκφράζοντας την ιδεο-
λογία μιας πολιτικής μερίδας, πυρο-
βόλησε σε ευθεία βολή και με άμεσο
δόλο σκότωσε ένα παιδί. Κάθε πέτα-
λο λουλουδιού είναι ένα πλήγμα
προς αυτούς που «περνάνε κι ο κό-
σμος τους χειροκροτάει» 

Τα περί πανδημίας αποδείχτηκε ότι
ήταν ένα πρόσχημα, η χριστουγεννιά-
τικη χρυσόσκονη που θαμπώνει μόνο
αφελείς και απροβλημάτιστους αν-
θρώπους, που αντί για μάσκα φορά-
νε παρωπίδες. Ο υπουργός της
αστυνομίας, ο επαγγελματίας της κα-
ταστολής, ύψωσε τη φωνή του (γιατί
ανάστημα δεν διαθέτει) και είπε
στους αστυνομικούς και σε χιλιάδες
άλλους: Δεν έχετε ανάγκη τη Χρυσή
Αυγή. Εμείς είμαστε εδώ. Βασιστείτε
σε μας. Ξεχνάει όμως πως κι εμείς εί-
μαστε εδώ. Και κάθε μέρα γινόμαστε
περισσότεροι. Το φροντίζει ο ίδιος
και αυτό. 

Γιώργος Θαλάσσης
καθηγητής του 

Αλέξη Γρηγορόπουλου

Κύμα συμπαράστασης

6/12, Βόλος. Φωτό: ΣΕΚ Βόλου
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Σύγκρουση δυο κόσμων
Στις 6 Δεκέμβρη 2020 βρέθηκαν αντιμέ-

τωποι όσοι ήθελαν να τιμήσουν τη μνή-
μη του Αλέξη Γρηγορόπουλου, ενός

15χρονου που δολοφονήθηκε από την αστυ-
νομία και όσοι ήθελαν να τιμήσουν τον δολο-
φόνο του, τον μπάτσο Κορκονέα. Οι μεν κρά-
ταγαν ένα λουλούδι, μια κόκκινη σημαία, μια
επαναστατική εφημερίδα. Οι δε κουβάλαγαν
πολλά κιλά φονικό εξοπλισμό στις στολές
τους, αγορασμένο με λεφτά που κόπηκαν
από τις δαπάνες του ΕΣΥ και είχαν τις πλά-
τες και τις εντολές της κυβέρνησης. 

Παρά τις μαζικές συλλήψεις, οι διαδηλω-
τές υποχρέωσαν τον Χρυσοχοΐδη και την
κυβέρνηση σε ένα ακόμα στραπάτσο. Η
χουντική απαγόρευση που είχε ανακοινώσει
ο αρχηγός της αστυνομίας την προηγούμε-
νη νύχτα, έσπασε. Παρά τους 5.000 μπά-
τσους στριμωγμένους στη γειτονιά των
Εξαρχείων, οι διαδηλωτές κατάφεραν να
βρουν τον τρόπο να συγκεντρωθούν και να
ρεζιλέψουν την κυβέρνηση. Έκαναν το γύρο
του κόσμου οι εικόνες της σύλληψης διαδη-
λωτών από τη συγκέντρωση του ΣΕΚ, υγει-
ονομικών με τις στολές τους, δικηγόρων, οι
επιθέσεις σε φωτορεπόρτερ και δημοσιο-
γράφους, οι κρότου λάμψης σε πολυκατοι-
κία, η προσαγωγή της Ελισάβετ, ατόμου με
αναπηρία, ή της αν. διευθύντριας του ιδρύ-
ματος Ρόζας Λούξεμπουργκ Μαρίας Οσάνα,
επειδή πήγαν να αφήσουν ένα λουλούδι στο
σημείο της δολοφονίας.

Στην οδό Ναυαρίνου, στο ύψος του Παι-
δαγωγικού, λίγα λεπτά μετά τις 12 το μεση-
μέρι δεκάδες άρχισαν να συγκεντρώνονται
ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα του Σοσιαλι-
στικού Εργατικού Κόμματος και να παρα-
τάσσονται με αποστάσεις, μάσκες και ση-
μαίες και να φωνάζουν συνθήματα. Σε λίγη
ώρα τόσο από τη μεριά της οδού Μαυρομι-
χάλη, όσο και της Χαριλάου Τρικούπη, πα-
ρατάχτηκαν διμοιρίες των ΜΑΤ αποκλείον-
τας τους διαδηλωτές. Σύντροφοι/ισσες που
έρχονταν μετά τον αποκλεισμό στήνονταν κι
αυτοί με αποστάσεις, πίσω από τα ΜΑΤ, κι
άνοιγαν αφίσες που καλούσαν σε απεργία
ενάντια στον προϋπολογισμό, συμμετέχον-
τας έτσι στη συγκέντρωση. Στα καλέσματα
για κατάθεση λουλουδιών στο σημείο της
δολοφονίας, η απάντηση των μπάτσων ήταν
ότι θα προσαχθούν όλοι οι διαδηλωτές. 

Πράγματι, πρώτος που οδηγήθηκε στην
κλούβα ήταν ο δημοτικός σύμβουλος Αθή-
νας Πέτρος Κωνσταντίνου. “Δεν θα τους πε-

ράσει! Είμαστε πιο δυνατοί από την κυβέρ-
νηση του Μητσοτάκη!” φώναξε πριν μπει
στην κλούβα. Δεύτερος ο Χρίστος Αργύρης,
γιατρός στο ΓΝΑ Γεννηματάς και μέλος του
Γ.Σ της ΑΔΕΔΥ. Τα προσχήματα περί απα-
γορεύσεων για λόγους δημόσιας υγείας εί-
χαν μόλις καταρρεύσει. Συλλαμβάνονταν οι
ίδιοι οι εργαζόμενοι που δίνουν τη μάχη στα
νοσοκομεία. Ακολούθησαν κι άλλοι υγειονο-
μικοί. Τα μέλη του Συλλόγου Εργαζομένων
στο νοσοκομείο Αγ.Σάββας, Κατερίνα Πα-
τρικίου, Ζαννέτα Λυσικάτου και Φιλιώ Φραγ-
κάκου, ο Μιχάλης Βερβέρης, εργαζόμενος
στο Αγ. Όλγα, η Θένια Ασλανίδη, γιατρός
στο Κέντρο Υγείας Καλυβίων, ο γιατρός Νε-
κτάριος Χάινταρ, κ.α. Αρκετοί από αυτούς
λόγω της πολύωρης κράτησης που ακολού-
θησε, εμποδίστηκαν από το να πάνε στη
βάρδιά τους στο νοσοκομείο.

Με υψωμένες γροθιές
Ένας – ένας οι διαδηλωτές, με υψωμένες

γροθιές οδηγούνταν στις κλούβες. Ο διευ-
θυντής της Εργατικής Αλληλεγγύης Πάνος
Γκαργκάνας, η Διονυσία Πυλαρινού, ιστορικό
στέλεχος της επαναστατικής αριστεράς, η
Κατερίνα Θωίδου δημοτική σύμβουλος στη
Νίκαια. Όσοι είχαν μπει στην κλούβα έριχναν
το σύνθημα σε όσους βρίσκονταν απ' έξω και
η διαδήλωση συνεχιζόταν. Τρεις κλούβες γέ-
μισαν κι αναχώρησαν για το Μεταγωγών,
στην Πέτρου Ράλλη. Ανάμεσά τους δεκάδες
μέλη του ΣΕΚ και της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, εκλεγμένοι
συνδικαλιστές/τριες, μέλη φοιτητικών συλλό-
γων κι εργατικών σωματείων. 

Ο Θανάσης Καμπαγιάννης και ο Κώστας
Παπαδάκης, μέλη της πολιτικής αγωγής στη
δίκη της Χρυσής Αυγής βρέθηκαν ανάμεσα
στους συλληφθέντες, παρότι βρίσκονταν
στο σημείο όχι μόνο ως διαδηλωτές, αλλά
και ως δικηγόροι, γεγονός που είχε γίνει
γνωστό στις αρχές κι αποτέλεσε κι αντικεί-
μενο μήνυσης που έκαναν οι δικηγόροι εναν-
τίον των αρμοδίων αστυνομικών οργάνων. 

Συλλήψεις έγιναν και σε άλλα σημεία στα
Εξάρχεια όπου αγωνιστές της αριστεράς
άνοιξαν πανό και φώναξαν συνθήματα. 

Στην Πέτρου Ράλλη συγκεντρώθηκαν δε-
κάδες συμπαραστάτες/τριες, συνδικαλι-
στές, βουλευτές και δημοτικοί σύμβουλοι
της αριστεράς, συγγενείς και σύντροφοι
συλληφθέντων.

Το αυτονόητο της πρόσβασης στους δι-
κηγόρους δεν ήταν δεδομένο για αρκετές

ώρες. Οι συμπαραστάτες και τα μέλη της
Εναλλακτικής Πρωτοβουλίας Δικηγόρων
έδωσαν μάχη στην είσοδο του Μεταγωγών
για να μπορέσουν να έρθουν σε επαφή με
τους συλληφθέντες. Την εικόνα από τις συν-
θήκες της πολύωρης κράτησης περιγράφει
κάτω ο δημοσιογράφος της Εργατικής Αλ-
ληλεγγύης Δημήτρης Δασκαλάκης, που επί-
σης συνελήφθη. Καταγγελίες για τις συνθή-
κες κράτησης ήρθαν και από τους συλλη-
φθέντες που μεταφέρθηκαν στη ΓΑΔΑ,
όπου κρατούμενος έπαθε κρίση επιληψίας
με κίνδυνο της ζωής του. Οι σύντροφοι και
οι συντρόφισσες αφέθηκαν τελικά ελεύθε-
ροι αργά το βράδυ, αφού πέρασαν τη διαδι-
κασία της σύλληψης.

Για όλους τους αγωνιστές/τριες, συλλη-
φθέντες και μη, που βρέθηκαν στην Πέτρου
Ράλλη, ο χώρος είχε κι έναν παραπάνω συμ-
βολισμό. Δώδεκα χρόνια πριν, ταυτόχρονα με
τη δολοφονία του Αλέξη Γρηγορόπουλου
από την ΕΛΑΣ, έπεφτε νεκρός ο Μαζίρ
Γκιούλ, Πακιστανός μετανάστης στην Πέτρου
Ράλλη, μετά από επίθεση αστυνομικών. Το
έκτακτο φύλλο της Εργατικής Αλληλεγγύης
την επόμενη της δολοφονίας του Αλέξη, είχε
αυτόν στο εξώφυλλο συνδέοντας τις δύο δο-
λοφονίες με σύνθημα “Κάτω η κυβέρνηση
των δολοφόνων”. Η αστυνομία του Χρυσοχοΐ-
δη κατάφερε άθελά της να τιμηθεί η μνήμη
και των δύο στα σημεία που έπεσαν νεκροί.

Στέλιος Μιχαηλίδης

Κάνοντας το πρώτο βήμα μέσα στην κλούβα της ΕΛ.ΑΣ,
οι προσαχθέντες αποχαιρέτησαν μέχρι αργά τα μεσά-
νυχτα τα υγειονομικά μέτρα προστασίας, το σεβασμό

της προσωπικότητας αλλά και της σωματικής τους υγείας. H
“νομιμότητα” της αστυνομίας του Χρυσοχοΐδη δεν σταμάτη-
σε να παραβιάζει τα μέτρα, για των οποίων την υποτιθέμενη
παραβίαση προσήγαγε τους συγκεντρωμένους. 

Το βιώσαμε στοιβαγμένοι πρώτα μέσα στη κλούβα, στη συ-
νέχεια μέσα σε ένα μικρό αμφιθέατρο ανεπαρκώς αεριζόμενο
αλλά επαρκέστατα φυλασσόμενο από ασπιδοφόρους και
ένοπλους αστυνομικούς που αύξαναν τον συνολικό αριθμό
στα 80 και βάλε άτομα, και τέλος σε αίθουσες λίγων τετρα-
γωνικών και σε στενούς διαδρόμους της “σήμανσης”.

Το αλαλούμ μεταξύ των επικεφαλής, η κωμική παρουσία
κλιμακίου δύο ατόμων του ΕΟΔΥ για τεστ covid και η απόλυ-
τη έλλειψη στοιχειωδών μέτρων για τις ευπαθείς ομάδες και
αρρώστους που δεν είχαν πρόσβαση στα φάρμακα τους, κα-
θιστούσαν τα ειρωνικά σχόλια των αστυνομικών περί “φιλοξε-
νίας” προσβλητικά για τη νοημοσύνη των προσαχθέντων.

Αυτό όμως δεν φάνηκε να πτοεί το ηθικό, αφού τα συνθήμα-
τα των ημερών του Αλέξη συνόδευαν τις ομιλίες συνδικαλι-
στών, μελών του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, στελεχών της
ΑΝΤΑΡΣΥΑ και την εκφώνηση - με ανάγνωση από κινητά των

οποίων είχε απαγορευτεί η χρήση - των μηνυμάτων αλληλεγ-
γύης της ΟΕΝΓΕ, της ΑΔΕΔΥ, του ΣΕΚ, της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, του
ΚΚΕ και του ΜέΡΑ25, κατά τη διάρκεια μιας αυθόρμητης εκδή-
λωσης που οργανώθηκε μέσα στο χώρο των προσαγωγών.

Μετά από ώρες, και έχοντας περάσει από 4 τουλάχιστον μι-
κρές αίθουσες, έχοντας έρθει σε κοντινή επαφή με τουλάχι-
στον 10 αστυνομικούς ο καθένας μέχρι να ολοκληρωθεί η δια-
δικασία της σήμανσης, όλοι αποχωρούσαν σταδιακά φωνάζον-
τας συνθήματα. 

Δ.Δ.

Κρατούμενοι στην Πέτρου Ράλλη

Αθήνα. Φωτό: Γιώργος Πίττας

To έκτακτο φύλλο της Εργατικής Αλληλεγγύης 
στις 7/12/2008

Πάτρα. Φωτό: Τόνια Λαχανιώτη

Γιάννενα. Φωτό: Αρετή Κανέλλου

Χανιά. Φωτό: κΡαΧ Radio
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Το Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Δικηγορι-
κών Συλλόγων (CCBE, η επίσημη ένωση

όλων των δικηγορικών συλλόγων της Ευρώ-
πης, στην οποία συμμετέχει και ο ΔΣΑ) απο-
νέμει το βραβείο ανθρωπίνων δικαιωμάτων
του 2020 σε 7 δικηγόρους στην Αίγυπτο που
διώκονται και είναι φυλακισμένες/οι από τη
Χούντα του Σίσι: Haytham Mohammadein,
Hoda Abdelmoniem, Ibrahim Metwally Hega-
zy, Mahienour El-Massry, Mohamed El-Ba-
qer, Mohamed Ramadan και Zyad El-Eleimy.

Ο H. Mohammadein και η M. El-Massry εί-
ναι μέλη των Επαναστατών Σοσιαλιστών,
αδελφής οργάνωσης του ΣΕΚ στην Αίγυπτο.
Όπως αναφέρει το δελτίο τύπου του CCBE,
ο M. Mohammadein είναι δικηγόρος για τα
ανθρώπινα δικαιώματα και ακτιβιστής του ερ-
γατικού κινήματος. Έχει συλληφθεί πολλές
φορές από το 2011 μέχρι το 2018 για τη συμ-
μετοχή του σε διαδηλώσεις και για τη δράση
του ενάντια στην κυβέρνηση. Το 2019 και
ενώ έδινε το παρών σε αστυνομικό τμήμα για
την κατηγορία που του αποδόθηκε το 2018
(συνδρομή σε τρομοκρατική οργάνωση με-
ταξύ άλλων), εξαφανίστηκε για λίγες μέρες.
Στη συνέχεια έγινε γνωστό ότι είναι προφυ-
λακιστέος για τα αδικήματα αυτά και έκτοτε

κρατείται με επανειλημμένες παρατάσεις της
περιόδου προφυλάκισης. Όπως επισημαίνει
το CCBE, η κράτησή του έχει μοναδικό κίνη-
τρο την δράση του ως δικηγόρος.

Για την M. El-Massry το CCBE τονίζει: “Εί-
ναι μια από τις κεντρικές μορφές της εξέγερ-
σης που έριξε τον Μομπάρακ το 2011. Συνέ-
χισε τον αγώνα της μετά την 'Αραβική Άνοιξη'
και καταδικάστηκε ξανά από τα καθεστώτα
τόσο του Μόρσι όσο και του Σίσι. Συνελήφθη
στις 22 Σεπτεμβρίου του 2019 [...] κατηγο-
ρούμενη ότι 'άνηκε σε παράνομη ομάδα', 'δη-
μοσίευε ψευδείς ειδήσεις' και 'έκανε κατά-
χρηση των social media'”. Ως προς το έργο
της, σημειώνει: “Συχνά περιγράφεται ως μια

φωνή της επανάστασης και υπερασπίστρια
των γυναικείων δικαιωμάτων, η ακτιβιστική
δράση της καλύπτει ένα ευρύ φάσμα: ανθρώ-
πινα δικαιώματα, φοιτητικά δικαιώματα, γυ-
ναικεία δικαιώματα, απεργίες, νομική βοή-
θεια, αστυνομική βαρβαρότητα, στέγαση των
φτωχών, διαφθορά, δίκες στρατιωτικών, δια-
τήρηση πολιτιστικής κληρονομιάς, το δικαίω-
μα στον δημόσιο χώρο, επανάκτηση δημό-
σιας γης για τους φτωχούς, κλιματική αλλα-
γή, δικαιώματα των παιδιών των δρόμων και
δικαιώματα των Σύριων προσφύγων”.

Οι δικηγόροι που βραβεύτηκαν από το
CCBE κρατούνται σε άθλιες συνθήκες και
συνήθως με παράνομες παρατάσεις της πε-
ριόδου κράτησης, για την ακτιβιστική δικη-
γορική τους δράση. Σχεδόν σε όλους έχει
αποδοθεί μια ή περισσότερες από τις κατη-
γορίας συμμετοχής σε τρομοκρατική οργά-
νωση, χρηματοδότησης τρομοκρατικής ορ-
γάνωσης, διάδοσης ψευδών ειδήσεων, κατά-
χρησης social media κλπ. Με το δολοφονικό
καθεστώς που τα κάνει αυτά συνεργάζεται ο
Μητσοτάκης στήνοντας “άξονες”. Να απε-
λευθερωθούν οι αγωνιστές δικηγόροι τώρα.

Α.Φ.

ΔΙΑΤΙΜΗΣΗ ΣΤΑ ΤΕΣΤ
Η τιμή, τιμή δεν έχει

Δεν πρόλαβε καν να νομοθετηθεί το πλαφόν στις
τιμές των τεστ για κορονοϊό που ανακοίνωσε η

κυβέρνηση στα 10 ευρώ για το rapid και στα 40 ευ-
ρώ για το μοριακό, και ο Άδωνις ανακοίνωσε την
αύξησή του. Συγκεκριμένα, διπλασίασε τη τιμή του
rapid στα 20 ευρώ και αύξησε την τιμή του μορια-
κού στα 60.

Ο υπουργός Ανάπτυξης έτρεξε να ικανοποιήσει
τα αφεντικά των Διαγνωστικών Κέντρων που δια-
μαρτυρήθηκαν για το πλαφόν στην τιμή των τεστ
και απείλησαν ανοιχτά με διακοπή τους. Κι ένα μέ-
τρο, που όχι μόνο ήρθε πολύ αργά (αφού για μήνες
τα διαγνωστικά και οι ιδιωτικές κλινικές κερδοσκο-
πούσαν με τις τιμές) αλλά ήταν και ανεπαρκές (τα
τεστ έπρεπε χωρίς δεύτερη κουβέντα να γίνονται
δωρεάν, μαζικά και τακτικά), κατέληξε σε παζάρι με
κερδισμένους ξανά τους ιδιώτες.

Εξοργιστικό είναι και το γεγονός ότι πολλά από
αυτά τα διαγνωστικά που εκβιάζουν στις πλάτες της
Δημόσιας Υγείας δεν κάνουν ούτε τεστ στο προσω-
πικό τους. Όπως και το γεγονός ότι εργατικοί χώ-
ροι, γηροκομεία, μέσα μαζικής μεταφοράς κλπ γί-
νονται καθημερινά εστίες υπερμετάδοσης χωρίς κα-
νέναν έλεγχο, αλλά για την κυβέρνηση αυτό που
προέχει είναι να μην πληγεί η τσέπη των ιδιωτών.

Το Πέραμα και το Κερατσίνι 
δεν είναι σκουπιδότοποι MATI Ξαναβαφτίζουν το πράσινο ...πράσινο 

Με τροπολογία που πέρασε αιφνι-
διαστικά και εν μέσω πανδημίας,

στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Πε-
ριβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο
“Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής
και Πολεοδομικής Νομοθεσίας”, η
κυβέρνηση της ΝΔ ψήφισε την αδει-
οδότηση σταθμού μεταφόρτωσης
απορριμμάτων του Δήμου Πειραιά,
στην περιοχή του Σχιστού, σε ένα οι-
κόπεδο ιδιοκτησίας Δήμου Πειραιά,
το οποίο όμως βρίσκεται στα γεω-
γραφικά όρια των Δήμων Κερατσινί-
ου και Περάματος.

Ο Χατζηδάκης και η κυβέρνηση της
ΝΔ έχουν βαλθεί να μετατρέψουν το
Κερατσίνι και το Πέραμα σε σκουπι-
δουπόλεις, αφού ήδη στο ίδιο σχεδόν
σημείο λειτουργεί εδώ και χρόνια
Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμά-
των, που εξυπηρετεί 20 Δήμους, ενώ
ταυτόχρονα η Περιφέρεια Αττικής και
το Υπουργείο Περιβάλλοντος σχεδιά-
ζουν εδώ και μήνες, τη δημιουργία
νέας μονάδας διαχείρισης απορριμ-
μάτων, μέσω ΣΔΙΤ που θα έχει τη δυ-
νατότητα καύσης απορριμμάτων.

Ενάντια στην πρακτική της καύσης

σκουπιδιών που προσπαθεί να βάλει σε
εφαρμογή η κυβέρνηση του Μητσοτάκη,
65 επιστήμονες έδωσαν στη δημοσιότητα
κείμενο όπου καταγγέλλουν ότι “Η καύση
απορριμμάτων και γενικά απορριμματο-
γενών καυσίμων αποτελεί μία από τις τα-
κτικές που έχουν αποδειχθεί επικίνδυνες
για τη δημόσια Υγεία και οχληρές για το
περιβάλλον. Επιδημιολογικές
μελέτες έχουν καταδείξει αύξηση παιδι-
κών καρκίνων κοντά σε βιομηχανίες πα-
ραγωγής τσιμέντου και καύσης σκουπι-
διών και αυξημένη πιθανότητα καρκίνου
σε κατοίκους γύρω από εγκατάσταση
καύσης απορριμματογενών καυσίμων”.

Οι κάτοικοι, οι τοπικοί φορείς και οι
Δήμοι Κερατσινίου και Περάματος
έχουν ήδη ξεσηκωθεί ενάντια στην
περαιτέρω υποβάθμιση των πόλεών
τους, που έρχεται να προστεθεί στην
περιβαλλοντική επιβάρυνση που φέρ-
νουν η OIL ONE και η COSCO, δημι-
ουργώντας “συνθήκες περιβαλλοντι-
κού απαρτχάιντ στην πόλη”, όπως
αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοί-
νωση του Δήμου Περάματος. 

Η κυβέρνηση την ίδια στιγμή που
απαγορεύει τις διαδηλώσεις δήθεν
για την προστασία της δημόσιας
Υγείας, πρόκειται να δημιουργήσει
καρκινογόνες βόμβες μέσα στις γει-
τονιές μας για χάρη της κερδοφο-
ρίας και της ανάπτυξης. Οι εργαζόμε-
νοι στους δήμους, τα σωματεία, οι
μαθητές, οι κάτοικοι της περιοχής
του Πειραιά, έχουμε τη δύναμη να
βάλουμε τέρμα στα δολοφονικά σχέ-
δια  Χατζηδάκη- Μητσοτάκη. 

Κατερίνα Θωίδου,
δημοτική σύμβουλος Νίκαιας-Ρέντη 
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Όπως αναφέρει σε ανάρτηση της η Κίνηση για την
Προστασία και Ανάδειξη του Μεγάλου Ρέματος

Ραφήνας “Με τη μεταβίβαση δασικού ακίνητου του ΕΦ-
ΚΑ στο Δήμο Μαραθώνα, έκταση 130.000τμ (η οποία
ούτως ή άλλως θα διατηρούσε το δασικό της χαρακτή-
ρα) χρησιμοποιείται για εξασφάλιση του ισοζύγιου
πρασίνου.” Με αυτό τον τρόπο  “δε χρειάζεται πλεον
να εξασφαλιστεί από άλλες πράσινες παρεμβάσεις
(γραμμικές ζώνες κατά μήκος ρεμάτων, άλση, πλατεί-
ες, φυτεμενους πεζόδρομους, εισφορές σε γη κλπ).” 

Με τροπολογία Χατζηδάκη της τελευταίας στιγμής
στο χωροταξικό νομοσχέδιο του Υπουργείου Περι-
βάλλοντος και μάλιστα “μετά τη διαβούλευση και τη
συνεδρίαση της αρμόδιας Επιτροπής” το υπάρχον
δάσος, ουσιαστικά υποβαθμίζεται σε αστικό πράσινο,

αφού θα περιέλθει στην ιδιοκτησία του Δήμου Μαρα-
θώνα, ο οποίος θα έχει και τη δυνατότητα παρεμβά-
σεων σε αυτό. Και σαν να μην έφτανε αυτό, η δασική
έκταση, αντί τουλάχιστον να παραχωρηθεί, πωλείται
στο Δήμο Μαραθώνα “ο οποίος μάλιστα θα πληρώσει
το τίμημα από τον Ειδικό Λογαριασμό Αρωγής Πυρό-
πληκτων της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018!!! Δηλαδή τα
χρήματα που συγκεντρώθηκαν στο λογαριασμό από
χιλιάδες εθελοντές εσωτερικού και εξωτερικού με
σκοπό «δράσεις για την αρωγή των πληγέντων από
τις πυρκαγιές και την αποκατάσταση πληγεισών πε-
ριοχών», όχι μόνο δεν έχουν διανεμηθεί στους πλη-
γέντες ύστερα από 3 χρόνια, αλλά με την τροπολογία
αυτή θα χρησιμοποιηθούν για να χαθούν 130.000τμ
πρασίνου από την πληγείσα περιοχή!!!” 

Έφυγε από τη ζωή στις 7 Δε-
κέμβρη ο αγωνιστής δικηγό-

ρος Γιώργος Παριανός. 
“Ο Γιώργος όντας φοιτητής της

Νομικής του Καποδιστριακού Πα-
νεπιστημίου Αθήνας υπήρξε πρω-
ταγωνιστής του αντιδικτατορικού
φοιτητικού κινήματος μέσα από τις
γραμμές της Αντι-ΕΦΕΕ και της
ΚΝΕ. Υπήρξε δε μέλος της Συντο-
νιστικής Επιτροπής Κατάληψης
της Νομικής το 1973. Για τη δράση
του αυτή κρατήθηκε και βασανί-
στηκε, από τον Μάιο έως τον Αύ-
γουστο του 1973 στα κολαστήρια
του ΕΑΤ-ΕΣΑ, του ΚΕΣΑ και της
Ασφάλειας, υπομένοντας όλα τα
βασανιστήρια ακλόνητος στα πι-
στεύω του, την κοινωνική δικαιο-
σύνη, την ελευθερία, τη δημοκρα-
τία. Συμμετείχε στην κατάληψη
του Πολυτεχνείου τον Νοέμβρη
του 1973, πέρασε στην παρανομία,

πιάστηκε πάλι και κρατήθηκε στο
ΕΑΤ-ΕΣΑ τον Δεκέμβριο του
1973... 

Υπηρέτησε την δικηγορία και ως
συνδικαλιστής όντας μέλος του Δι-
οικητικού Συμβουλίου του Δικηγο-
ρικού Συλλόγου Αθήνας (ΔΣΑ),
ενώ το 2014 ήταν υποψήφιος Πρό-
εδρος του ΔΣΑ. Πάλεψε αταλάν-
τευτα για την υπεράσπιση των δη-
μοκρατικών δικαιωμάτων και την
χωρίς φραγμούς πρόσβαση των
πολιτών στη δικαιοσύνη, την υπε-
ράσπιση των πληττόμενων στρω-
μάτων της δικηγορίας. Για μια δι-
κηγορία της κοινωνικής αλληλεγ-
γύης, της συλλογικής αντιμετώπι-
σης, της αντίστασης και της ριζο-
σπαστικής συνδικαλιστικής πρακτι-
κής, για μια δικηγορία των δικαιω-
μάτων απέναντι στη δικηγορία των

συμφερόντων...”, αναφέρει ανάμε-
σα σε άλλα η ανακοίνωση του
ΔΣΑ.

Η “Εναλλακτική Παρέμβαση –
Δικηγορική Ανατροπή” τονίζει με-
ταξύ άλλων σε ανακοίνωσή της:
“Ήταν ιδρυτικό μέλος της «Εναλ-
λακτικής Παρέμβασης Δικηγόρων
Αθήνας», εκπρόσωπος της παρά-
ταξης στο Διοικητικό Συμβούλιο το
1991-1992 και υποψήφιος πρό-
εδρος με την "Εναλλακτική" το
2014.  Θα τον θυμόμαστε για τη
σεμνότητα και την ευγένειά του,
μάχιμο δικηγόρο και αγωνιστή των
δικαιωμάτων μέχρι το τέλος της
ζωής του”. Ανακοίνωση έβγαλε και
ο ΣΦΕΑ, του οποίου ήταν μέλος,
εκφράζοντας συλλυπητήρια στην
οικογένεια και τους οικείους του.

Έφυγε ο Γιώργος Παριανός

ΑΙΓΥΠΤΟΣ Βραβείο στους κρατούμενους συντρόφους
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“Διπλή ανάπλαση” - πολλαπλή αντίσταση
Μια πολύ ενδιαφέρουσα δια-

δικτυακή συζήτηση οργάνω-
σε το Σάββατο 5.12 η Αν-

ταρσία στις γειτονιές της Αθήνας με
θέμα την λεγόμενη “Διπλή ανάπλα-
ση” της Λεωφόρου Αλεξάνδρας και
του Βοτανικού με τη συμμετοχή πα-
νεπιστημιακών, δημοσιογράφων, δη-
μοτικών και κοινοτικών συμβούλων
αλλά και εργαζόμενων και ακτιβι-
στών της περιοχής. 

Για το έργο αυτό, που θα έχει συ-
νολικό κόστος 163,5 εκατομμύρια
ευρώ, και που θα δωρίσει ουσιαστι-
κά ένα γήπεδο στον Αλαφούζο, ιδιο-
κτήτη της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, μίλη-
σε πρώτη η Ελένη Πορτάλιου, καθη-
γήτρια αρχιτεκτονικής του ΕΜΠ. Ξε-
κίνησε θυμίζοντας την ιστορία των
κοινωνικών κινημάτων των τελευταί-
ων 10 χρόνων “που διεκδικούν με
επιμονή τη δημιουργία τριών Μητρο-
πολιτικών πάρκων στην κορεσμένη
περιβαλλοντικά Αττική: το πάρκο
Γουδίου-Ιλισίων, τον Ελαιώνα και το
πάρκο του Ελληνικού”. Αυτά τα κινή-
ματα και με τη στήριξη μιας σειράς
επιστημονικών φορέων κατάφεραν
να αποτρέψουν “θηριώδη κατα-
σκευαστικά έργα” τα οποία θα συνό-
δευαν την κατασκευή του γηπέδου
του Παναθηναικού στον Ελαιώνα και
στο Γουδί παλαιότερα. Απέτρεψαν
επίσης, προς το παρόν τουλάχιστον,
και τα κατασκευαστικά σχέδια για το
Ελληνικό.

Όσον αφορά τον Ελαιώνα, οι κινη-
ματικές πρωτοβουλίες τελικά κατέ-
ληξαν σε αρνητική για τους φιλόδο-
ξους εργολάβους απόφαση του
Συμβουλίου της Επικρατείας το
2006. Χάρη σε αυτές τις επιτυχίες
“σήμερα ο Παναθηναϊκός επειδή δεν
θεμελιώνει δικαίωμα, πρέπει να πλη-
ρώσει και να αγοράσει γη. Δεν μπο-
ρεί να χτίσει ο ίδιος στον Ελαιώνα.
Και επειδή το ξέρει, ζητά πρώτα να
ανεγερθεί το γήπεδο εκεί από τον

Δήμο και μετά να γκρεμίσει το δικό
του στην Αλεξάνδρας!”

Στη συνέχεια ο Κώστας Παπαδά-
κης, δικηγόρος των 131 πολιτών οι
οποίοι είχαν προσφύγει στο Συμβού-
λιο Επικρατείας το 2006, θύμισε πως
στην Ελλάδα “οι μεγάλες ΠΑΕ παί-
ζουν σε γήπεδα που χτίζουν το δη-
μόσιο ή οι Δήμοι. Ο Παναθηναϊκός
δεν κάνει τίποτα άλλο παρά να ακο-
λουθεί το παράδειγμα της ΑΕΚ και
του Ολυμπιακού με τη διαφορά ότι
εδώ χτίζεται ένα γήπεδο σε διαφο-
ρετικό μέρος απο το προϋπάρχον.”
“Το γήπεδο και τα έργα υποδομών
στον Ελαιώνα”, συνέχισε, “θα χτι-
στούν με λεφτά του Δήμου και του
Υπουργείου Ανάπτυξης, το οποίο θα
χρησιμοποιήσει τα λεφτά του Ταμεί-
ου Ανάκαμψης της ΕΕ. Του ταμείου
δηλαδή που προορίζεται να δώσει
χρήματα για την έκτακτη οικονομική
στήριξη για τα θύματα του κορονοϊ-
ού.” 

Όσον αφορά το ίδιο το έργο, διευ-
κρίνισε ότι “για την περιοχή της Αλε-
ξάνδρας, η Διπλή Ανάπλαση δεν
προβλέπει μέγιστο όριο δομημένων
χώρων, σε αντίθεση με το νόμο του
2006 που προέβλεπε 400 τ.μ. το πο-
λύ. Αντίθετα θέτει όριο στους χώ-
ρους πρασίνου και συγχρόνως η
υπόσχεση ανάπλασης των προσφυ-
γικών είναι τελείως αφηρημένη,
αφού δεν έχει ανακοινωθεί κανένα
συγκεκριμένο σχέδιο. Πρόκειται για
μια επίθεση επιδείνωσης, τσιμπεντο-
ποίησης, ιδιωτικοποίησης και εμπο-
ρευματοποίησης των κοινόχρηστων
χώρων και των χώρων πρασίνου. Και
σαν να μην έφτανε αυτό, ο Δήμος
θα έχει τα έσοδα μεν από την εμπο-
ρική εκμετάλλευση των μαγαζιών
που θα κατασκευαστούν αλλά όχι
από τις διαφημίσεις μέσα στο γήπε-
δο, τα εισητήρια και τα τηλεοπτικά
δικαιώματα, που αποτελούν και την
κύρια πηγή εσόδων ενός γηπέδου.
Στήνεται στην ουσία ένα διπλό πάρτι
με πολύ μεγαλύτερη “κονόμα και
μάσα” για όλους τους κολλητούς. 

Ο συγγραφέας του βιβλίου “Σπορ
και κοινωνικές αντιστάσεις” Νάσος
Μπράτσος, σχολίασε ποδοσφαιρικά
την κατάσταση λέγοντας πως “όταν
είναι να στηρίξουν τα ιδιωτικά συμ-
φέροντα κάνουν σπρίντ όπως τα κα-
λύτερα εξτρέμ ενώ όταν πρόκειται
για τα κοινωνικά δικαιώματα πετάνε
τη μπάλα στην εξέδρα και κάνουν
καθυστέρηση”. Μίλησε έπειτα εκτε-
νώς για την κατάσταση του αθλητι-
σμού στο Δήμο Αθήνας “που αντί να
μαζευτεί μετά το φιάσκο του Μεγά-
λου Περίπατου, παριστάνει τώρα
τον αθλητοπατέρα”. Φαίνεται πως
“αγνοεί” την πραγματικότητα του
αθλητισμού για τον απλό κόσμο της
Αθήνας ή οποία είναι τελείως διαφο-
ρετική. 

Η σκληρή 
πραγματικότητα

“Πολλά σωματεία που αναγκάζον-
ται να παίζουν σε άλλους Δήμους,
παιδικές ομάδες που αναγκάζονται
να νοικιάζουν γήπεδα 5 επί 5 από
ιδιώτες, χώρους που προφανώς θα
μπορούσε να είχε βρει ο Δήμος και
να τους αξιοποιήσει. Πολλά σωμα-
τεία αναγκάζονται να παίζουν στον
ίδιο χώρο, πράγμα που δημιουργεί
δυσκολίες με τις ώρες των προπονή-
σεων για τους εργαζόμενους αθλη-
τές και τους αναγκαζει συχνά να
προπονούνται σε μισό γήπεδο. Τα δε
εργασιακά πρωταθλήματα όπως της
ΑΔΕΔΥ γίνονται αναγκαστικά σε μα-
κρινούς δήμους. Σε ό,τι αφορά τους
πολίτες που θέλουν απλά να τρέ-
ξουν, τα τρία δημοτικά γήπεδα του
δήμου δεν έχουν ταρτάν οπότε η λύ-
ση είναι ο δρόμος ή στην καλύτερη
τα πάρκα”. Ο Ν. Μπράτσος τελείωσε
την τοποθέτηση του μιλώντας για τα
υπέρογκα έξοδα στέγασης που βα-
ραίνουν τα ερασιτεχνικά σωματεία
που θα μπορούσαν να λυθούν έαν ο
δήμος τούς έδινε χώρους στα δικά

του κτήρια αντί να κάνει δώρα στη
ΠΑΕ Παναθηναϊκός. 

Ο οικονομολόγος του ΕΚΠΑ, Νί-
κος Στραβελάκης τόνισε όσον αφο-
ρά στο οικονομικό σκέλος της Δι-
πλής Ανάπλασης, ότι “πρόκειται για
μια δανειοδότηση της τάξης των 60
εκατομμυρίων ευρώ του Δήμου Αθή-
νας για να χτιστεί γήπεδο για τον
Παναθηναϊκό. Και επειδή ο Δήμος
δεν θα μπορέσει να ανταπεξέλθει θα
βρεθεί κάποιος ‘Χατζηδάκης’ για να
χαρίσει και τα χρήματα αυτά αλλά
και το εμπορικό κέντρο στον Αλα-
φούζο για να βγάζει χρήμα. Οι δέ
χώροι των καταστημάτων δεν θα
ανήκουν πιθανότατα στην ΠΑΕ,
όπως ίσχυσε άλλωστε και με τον
Ολυμπιακό, αλλά στον ιδιοκτήτη
της, και θα δοθούν για ενοικίαση, ως
συνήθως, στους κολλητούς της ΝΔ
και του Αλαφούζου, στο μέσο μιας
πανδημίας που χρειαζόμαστε και το
τελευταίο ευρώ. Πρέπει και οι τρείς
παρατάξεις της Αριστεράς στον Δή-
μο να συντονιστούν άμεσα και να
αντιταχθούν σε αυτό το σχέδιο”. 

Τελευταίος μίλησε ο Πέτρος Κω-
σταντίνου, δημοτικός σύμβουλος με
την Ανταρσία στις γειτονιές της Αθή-
νας. Ξεκίνησε καταγγέλοντας το γε-
γονός ότι “το περιβόητο Μνημόνιο
Συνεργασίας που αφορά το έργο,
δεν το έχει δεί κανένας δημοτικός
σύμβουλος, το διαβάζουμε τώρα
από ανάρτηση του Ερασιτέχνη Πα-
ναθηναϊκού. Είναι χαρακτηριστικό
των παζαριών που γίνονται εν κρυ-
πτώ πίσω από την πλάτη μας,
παρ όλο που είχαμε ζητήσει να το
δούμε. Πρόκειται για μια κραυγαλέα
έλλειψη δημοκρατικού ελέγχου”.
Όσον αφορα το περιβαλλοντικό απο-
τύπωμα αυτού του έργου συνέχισε,
“είναι ξεκάθαρο πως θα είναι αρνητι-
κό. Από τη στιγμή άλλωστε που κάτω
από τους χώρους πρασίνου θα
υπάρχει υπόγειο πάρκινγκ, πιθανότα-
τα το πράσινο θα είναι θάμνοι, ίσως

και οι ζαρντινιέρες από τον Μεγάλο
Περίπατο.” 

“Το ποσό των 70 εκατομμυρίων
που διατίθεται από τον Δήμο για αυ-
τό το έργο πρέπει κανείς να το συγ-
κρίνει με τα ποσό των τεσσάρων μό-
νο εκατομμυρίων που έχουν στη διά-
θεση τους οι σχολικές επιτροπές για
τη συντήρηση των σχολείων, τα
οποία δεν έχουν αρκετές αίθουσες
για να γίνουν σήμερα τα μαθήματα
με τις απαραίτητες αποστάσεις. Οι
προτεραιότητες που βάζει αυτή η
κυβέρνηση είναι σοκαριστικές. Ζη-
τάμε στο δημοτικό συμβούλιο να
επιταχθούν τα ξενοδοχεία και να δο-
θούν κτήρια του Δήμου για τους
φτωχούς και τους άστεγους και μας
λένε ότι δεν υπάρχουν τα χρήματα.
Η πιό μεγάλη ειρωνεία όμως είναι
ότι αυτός που θα διαχειρειστεί τα
διάφορα προγράμματα ΕΣΠΑ που
προορίζονται υποτίθεται για την
ανάπτυξη, θα είναι ο μεγαλοεπιχει-
ρηματίας των ασφαλιστικών εταιρει-
ών Μακρόπουλος, εκλεγμένος με
την παράταξη Μπακογιάννη, και με
την ενθουσιώδη στήριξη των Κικίλια,
Γεωργιάδη και της κυρίας Κεφαλλο-
γιάννη. Αυτός που νοσταλγούσε την
Άστον Μάρτιν του και το Μπάντεν
Μπάντεν εν μέσω πανδημίας...”.

Στη συνέχεια το λόγο πήραν εργα-
ζόμενοι στα νοσοκομεία της περιο-
χής, ακτιβιστές άλλων περιβαλλοντι-
κών κινημάτων και κοινοτικοί σύμ-
βουλοι. Όλοι τους τόνισαν ότι το θέ-
μα της ανάπλασης του χώρου της
Λεωφόρου Αλεξάνδρας θα πρέπει
να το αποφασίσουν οι κάτοικοι, οι
εργαζόμενοι των πολλών νοσοκομεί-
ων της περιοχής, οι αθλητικοί και
πολιτιστικοί σύλλογοι, οι εκπαιδευτι-
κοί και όχι τα λεγόμενα task forces
των Μπακογιάννη και Μητσοτάκη.
Υπογράμμισαν ότι για να γίνει αυτό
θα πρέπει και πάλι τα κινήματα να
δώσουν τη μάχη για να σταματήσει
αυτό το σκανδαλώδες έργο. 

Δημήτρης Δασκαλάκης

Κ. Παπαδάκης

Ε. Πορτάλιου Ν. Μπράτσος

Ν. Στραβελάκης

Π. Κωνσταντίνου
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ΠΕΜΠΤΗ 10/12
ΠΑΤΡΑ
My Market Αγ. Αντρέας 6.30μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11/12
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ 
Πλατεία Ελευθερίας 7μμ
ΧΑΛΑΝΔΡΙ Σκλαβενίτης 6μμ
ΑΙΓΑΛΕΩ Μετρό Αιγάλεω 7μμ
ΙΛΙΣΙΑ 
Σκλαβενίτης Ούλωφ Πάλμε 7μμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΗΣΑΠ 8πμ 

ΣΑΒΒΑΤΟ 12/12
ΕΞΑΡΧΕΙΑ 
Λαϊκή Καλλιδρομίου 11πμ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 
Λαϊκή Πανόρμου 12μ
ΚΥΨΕΛΗ 
Σκλαβενίτης Βελβενδούς
11.30πμ
ΓΚΥΖΗ Πλατεία 12μ
ΓΑΛΑΤΣΙ 
Γαλατσίου και Βεΐκου 12μ 
Α. ΠΑΤΗΣΙΑ 
Λαϊκή Γκράβα 11πμ
ΙΛΙΟΝ Βιολογική Λαϊκή 11.30πμ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ Λαϊκή 11πμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 
Λαϊκή Μπουρνάζι 11.30πμ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ Μάρκετ Ιν 12μ
ΠΑΓΚΡΑΤΙ 
Σκλαβενίτης Πλ. Πλαστήρα
11.30πμ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ Σκλαβενίτης
11.30πμ
Ν. ΣΜΥΡΝΗ 
Βασιλόπουλος Πλατεία
12.30μμ
Κ. ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ 
ΗΣΑΠ Σκλαβενίτης 12μ
ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ Λαϊκή 12μ
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ 
Σκλαβενίτης Δουκίσης12μ
Ν. ΙΩΝΙΑ Λαική Πευκάκια 12μ
ΜΑΡΟΥΣΙ Λαϊκή 12μ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ρολόι 12μ
ΝΙΚΑΙΑ Λαϊκή Περιβολάκι 12μ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΚΕΝΤΡΟ 
Σκλαβενίτης Σβώλου 11.30πμ
ΧΑΡΙΛΑΟΥ 
Λαϊκή Μαρτίου 11.30πμ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 
Λαϊκή Ξηροκρήνης 11.30πμ
ΧΑΝΙΑ Λαϊκή Μινώος 11.30 πμ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ Λαϊκή 11πμ
ΒΟΛΟΣ Σκλαβενίτης 12μ
ΞΑΝΘΗ Παζάρι 11πμ
ΓΙΑΝΝΕΝΑ
Σ/Μ Παπαγεωργίου 12μ
ΚΙΛΚΙΣ Λαϊκή 11.30πμ

ΚΥΡΙΑΚΗ 13/12
ΒΥΡΩΝΑΣ Σκοπευτήριο 12μ

Εξορμήσεις

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 9/12 fb ΣΕΚ Ιλιον-Πετρούπολη, 
messenger ΣΕΚ Πετρούπολης 7μμ
Ο κόκκινος Δεκέμβρης του ‘44
Ομιλήτρια: Κατερίνα Πατρικίου

ΙΛΙΟΝ
ΤΕΤΑΡΤΗ 9/12 fb ΣΕΚ Ιλιον-Πετρούπολη, 
messenger ΣΕΚ Ιλίου 7.30μμ
Ελλάδα –Τουρκία: στη δίνη των μεγάλων αντα-
γωνισμών – Λεφτά για την υγεία, όχι για εξο-
πλισμούς και την αστυνομία
Ομιλητής: Γιάννης Μανωλάτος

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 9/12 Skype: bit.ly/sekperisteri 7.30μμ
Παλεύουμε για τον προϋπολογισμό των αναγ-
κών μας
Ομιλητής: Σπύρος Γεωργακόπουλος

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 9/12 πληρ. fb sekneasionias 7μμ
2008, εξέγερση ενάντια στην κυβέρνηση των
δολοφόνων
Ομιλητής: Άγγελος Μιχαηλίδης

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 9/12 πληρ. fb sekneouirakleiou 8μμ
2008, εξέγερση ενάντια στην κυβέρνηση των
δολοφόνων
Ομιλήτρια: Ντίνα Πετράκη

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 9/12, πληρ. fb sekvrilissia, 8μμ 
2008, εξέγερση ενάντια στην κυβέρνηση των
δολοφόνων
Ομιλητής: Ορέστης Ηλίας

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 9/12 πληρ. fb sekxalandri 6μμ
2008, εξέγερση ενάντια στην κυβέρνηση των
δολοφόνων
Ομιλητής: Νεκτάριος Χαϊντάρ

ΜΑΡΟΥΣΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 9/12 πληρ. fb sekmarousiou, 8μμ
2008, εξέγερση ενάντια στην κυβέρνηση των
δολοφόνων
Ομιλητής: Αλέξανδρος Παπαγεωργίου

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 
• ΤΕΤΑΡΤΗ 9/12 
πληρ. facebook ΣΕΚ Ηράκλειο 7μμ
Παλεύουμε και απεργούμε για τον προϋπολογι-
σμό των αναγκών μας
Ομιλήτρια: Νίκη Ζουγανέλη

ΧΑΝΙΑ ΔΥΤΙΚΑ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 9/12 
Zoom, πληρ. fb Σεκ Χανίων 7.30μμ
Παλεύουμε για τον προϋπολογισμό των αναγ-
κών μας
Ομιλητής: Μανώλης Φιωτάκης
• ΤΕΤΑΡΤΗ 16/12 
Zoom, πληρ. fb Σεκ Χανίων 7.30μμ
Ελλάδα –Τουρκία: στη δίνη των μεγάλων αντα-
γωνισμών 
Ομιλητής: Ειρηναίος Μαράκης

ΠΑΤΡΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 9/12, 7μμ, 
messenger πληρ. fb ΣΕΚ Πάτρας
Παλεύουμε και απεργούμε για τον προϋπολογι-
σμό των αναγκών μας
Ομιλήτρια: Τόνια Λαχανιώτη

ΤΟΥΜΠΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 9/12, 8μμ, πληρ. facebook: 
Η Εργατική Αλληλεγγύη στη Θεσσαλονίκη
Από το Δεκέμβρη του 2008 στο σήμερα, κάτω η
κυβέρνηση των δολοφόνων!
Ομιλήτρια: Δήμητρα Κομνιανού

ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 9/12, 8μμ, πληρ. facebook: 
Η Εργατική Αλληλεγγύη στη Θεσσαλονίκη
Από το Δεκέμβρη του 2008 στο σήμερα, κάτω η
κυβέρνηση των δολοφόνων!
Ομιλητής: Κώστας Σταματίου

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 9/12, 7.30μμ, πληρ. facebook: 
Η Εργατική Αλληλεγγύη στη Θεσσαλονίκη
Πανδημία: ανορθολογικός καπιταλισμός ή επι-
στημονικός σοσιαλισμός;
Ομιλήτρια: Κατερίνα Αβραμίδου

ΧΑΡΙΛΑΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 9/12, 8μμ, πληρ. facebook: 
Η Εργατική Αλληλεγγύη στη Θεσσαλονίκη 
Ελλάδα-Τουρκία: στη δίνη των μεγάλων αντα-
γωνισμών
Ομιλητής: Γιάννης Κούτρας

ΒΟΛΟΣ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 9/12 
πληρ. facebook ΣΕΚ Βόλου 8μμ
Μάχη ενάντια στο νέο προϋπολογισμό
Ομιλήτρια: Εύα Τσιούνη
• ΤΕΤΑΡΤΗ 16/12 
πληρ. facebook ΣΕΚ Βόλου 8μμ
Τα Δεκεμβριανά του ‘44
Ομιλητής: Τάσος Τσιούνης

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 9/12 στο
join.skype.com/iwGKxkxT0Pg1, 7.30μμ
Ελλάδα-Τουρκία: στη δίνη των μεγάλων αντα-
γωνισμών
Ομιλητής: Βαγγέλης Καραθάνος
• ΤΕΤΑΡΤΗ 16/12 στο
join.skype.com/iwGKxkxT0Pg1, 7.30μμ
Οι εκλογές στις ΗΠΑ και η Αριστερά
Ομιλητής: Πάνος Κατσαχνιάς

ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 9/12 δημαρχείο, αιθ. Ανταρσία στο
Λιμάνι, 5ος ορ., 7.30μμ
Παλεύουμε και απεργούμε για τον προϋπολογι-
σμό των αναγκών μας
Ομιλητής: Έλις Μουτσέλι

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 9/12 messenger 8μμ
Παλεύουμε και απεργούμε για τον προϋπολογι-
σμό των αναγκών μας
Ομιλητής: Μιχάλης Πέππας

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 9/12 
Skype, πληρ. fb σεκ Αμπελόκηποι 7μμ
Κίνημα παιδείας
Ομιλήτρια: Πελαγία Κατέλη

ΕΞΑΡΧΕΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 9/12 
Skype, πληρ. fb σεκ Εξάρχεια 7μμ
Παλεύουμε και απεργούμε για τον προϋπολογι-
σμό των αναγκών μας
Ομιλήτρια: Μαριλένα Κουντούρη

ΓΑΛΑΤΣΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 9/12 Skype, πληρ. fb σεκ γαλάτσι 7μμ
Ελλάδα-Τουρκία: στη δίνη των μεγάλων αντα-
γωνισμών
Ομιλητής: Στέλιος Τζομπανάκης

ΘΗΣΕΙΟ – ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 9/12 πληρ. fb ΣΕΚ Θησείου, 7.30μμ
Πάλη ενάντια στη κυβέρνηση: απο την κατα-
στολή μεχρι το θανατερό προυπολογισμό. 
Εμπρός για Πανεργατική στις 15 Δεκέμβρη
Ομιλήτρια: Ελεάννα Τσώλη

ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 9/12 
https://tinyurl.com/pyrinaspetralona 7μμ
Πάλη ενάντια στη κυβέρνηση: απο την κατα-
στολή μεχρι το θανατερό προυπολογισμό. 
Εμπρός για Πανεργατική στις 15 Δεκέμβρη
Ομιλητές: Δημήτρης Τσώλης, Σταυρούλα Ψυχο-
γιοπούλου

ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ – ΚΟΥΚΑΚΙ
ΠΕΜΠΤΗ 10/12, 8μμ 
πληρ. facebook: ΣΕΚ Νέος Κόσμος-Κουκάκι
Εμβόλια, πανδημία κι ο ανορθολογισμός της κυ-
βερνητικής διαχείρησης
Ομιλητής: Γιώργος Ράγκος

ΚΑΛΛΙΘΕΑ
ΠΕΜΠΤΗ 10/12 
πληρ. skypename: Ilirida.mb2
Πάλη ενάντια στη κυβέρνηση: απο την κατα-
στολή μεχρι το θανατερό προυπολογισμό. 
Εμπρός για Πανεργατική στις 15 Δεκέμβρη
Ομιλητής: Άγγελος Σπανόπουλος

ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ – ΚΟΛΩΝΟΣ
• ΠΕΜΠΤΗ 10/12, 7μμ, 
πληρ. 6934 427116
Η δύναμη του κόσμου είναι μεγαλύτερη από τη
δύναμη της εξουσίας
Ομιλητής: Αλέξανδρος Μαρτζούκος
• ΠΕΜΠΤΗ 17/12, 7μμ, 
250 χρόνια Μπετόβεν – Ωδή στη χαρά και την
ελευθερία
Ομιλητής: Φοίβος Πουλτσίδης

ΠΑΤΗΣΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 10/12 Skype, πληρ. fb sekpatisia 7μμ
Πανδημία: ανορθολογικός καπιταλισμός ή επι-
στημονικός σοσιαλισμός;
Ομιλήτρια: Κατερίνα Παπαδούλη

ΚΥΨΕΛΗ
ΠΕΜΠΤΗ 10/12 
Skype, πληρ. fb sekkypselis 7.30μμ
Παλεύουμε και απεργούμε για τον προϋπολογι-
σμό των αναγκών μας
Ομιλητής: Γιάννης Μακαρώνας

ΓΚΥΖΗ
ΠΕΜΠΤΗ 10/12 
Skype, πληρ. fb ΣΕΚ Γκύζη 7.30μμ
Παλεύουμε και απεργούμε για τον προϋπολογι-
σμό των αναγκών μας
Ομιλήτρια: Θένια Ασλανίδη

ΒΥΡΩΝΑΣ - ΠΑΓΚΡΑΤΙ 
ΠΕΜΠΤΗ 10/12 
στο join.skype.com/g1iwTS8hdZVM, 7μμ
Ελλάδα –Τουρκία: στη δίνη των μεγάλων αντα-
γωνισμών – Λεφτά για την υγεία, όχι για εξο-
πλισμούς 
Ομιλητής: Χάρης Παπαδόπουλος

ΕΛΛΗΝΙΚΟ
• ΠΕΜΠΤΗ 10/12 
στο join.skype.com/iwGKxkxT0Pg1, 8μμ
Απεργία ενάντια στον προϋπολογισμό
Ομιλητής: Αλέξανδρος Κοροβέσης
• ΠΕΜΠΤΗ 10/12 στο
join.skype.com/iwGKxkxT0Pg1, 8μμ
Τουρισμός, δημόσιος χώρος, ανεργία
Ομιλήτρια: Στέλλα Βρεττάκη

ΖΩΓΡΑΦΟΥ
• ΠΕΜΠΤΗ 10/12 σαλόνι εστίας Δ’ ΦΕΠΑ και
στο join.skype.com/nLroYNCjqbOE 6.30μμ
Τα Δεκεμβριανά του ‘44
Ομιλητής: Λέανδρος Μπόλαρης

ΙΛΙΣΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 10/12 σαλόνι εστίας Δ’ ΦΕΠΑ 
και στο join.skype.com/bYd1jIVDMftu 7μμ
6/12: Νικήσαμε και συνεχίζουμε!
Ομιλήτρια: Ζαννέτα Λυσικάτου

ΝΙΚΑΙΑ - ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ
• ΠΕΜΠΤΗ 10/12 fb ΣΕΚ Νίκαια 7.30μμ
Παλεύουμε και απεργούμε για τον προϋπολογι-
σμό των αναγκών μας, της δουλειάς μας, της
υγείας μας και όχι για τα κέρδη τους
Ομιλητής: Μάνος Καρτέρης
• ΠΕΜΠΤΗ 17/12 δημαρχείο Νίκαιας 7.30μμ
Ο κόκκινος Δεκέμβρης
Ομιλητής: Λέανδρος Μπόλαρης

ΧΑΛΑΝΔΡΙ
ΠΕΜΠΤΗ 10/12 πληρ fb sekxalandri, 7.30μμ
2008, εξέγερση ενάντια στην κυβέρνηση των
δολοφόνων
Ομιλητής: Νεκτάριος Χαϊντάρ

ΑΙΓΑΛΕΩ
ΠΕΜΠΤΗ 10/12 fb ΣΕΚ Αιγάλεω 7.30μμ
Παλεύουμε για τον προϋπολογισμό των αναγ-
κών μας
Ομιλητής: Σπύρος Γεωργακόπουλος

ΓΙΑΝΝΕΝΑ
ΠΕΜΠΤΗ 10/12 Πυρσινέλλα 1, 4oς oρ., 7μμ,
πληρ. fb ΣΕΚ πυρήνας Ιωαννίνων
Από το Δεκέμβρη του 2008 στο σήμερα, κάτω η
κυβέρνηση των δολοφόνων!
Ομιλήτρια: Αρετή Κανέλλου

ΧΑΝΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ
• ΠΕΜΠΤΗ 10/12 σύλλογος δασκάλων 
και στο Zoom, πληρ. fb ΣΕΚ Χανίων, 7.30μμ
Παλεύουμε για τον προϋπολογισμό των αναγ-
κών μας
Ομιλητής: Σεραφείμ Ρίζος
• ΠΕΜΠΤΗ 17/12 σύλλογος δασκάλων 
και στο Zoom, πληρ. fb ΣΕΚ Χανίων, 7.30μμ
Ελλάδα –Τουρκία: στη δίνη των μεγάλων αντα-
γωνισμών 
Ομιλήτρια: Μαρία Καλιτσουνάκη

ΚΙΛΚΙΣ
ΠΕΜΠΤΗ 10/12, 
(skype name: Μαρουλάσοβ Λεωνίδας) 7.30μμ
Ελλάδα –Τουρκία: στη δίνη των μεγάλων αντα-
γωνισμών 
Ομιλήτρια: Νένα Παμπουκίδου

ΞΑΝΘΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11/12, 8.30μμ, 
πληρ. fb ΣΕΚ Ξάνθης
Παλεύουμε και απεργούμε για τον προϋυπολο-
γισμό των αναγκών μας
Ομιλητής: Τζεμαλί Μηλιαζήμ

Μαρξιστικά Φόρουμ

Tον σοσιαλισμό, μέσα από την ανε-
ξάρτητη δράση της εργατικής τάξης
Ο καπιταλισμός δεν παίρνει διορθώσεις.
Πρέπει να ανατραπεί με την εργατική δρά-
ση. Δεν υπάρχει κοινοβουλευτικός δρόμος
προς μια τέτοια αλλαγή. Το κοινοβούλιο, ο
στρατός, η αστυνομία, η δικαιοσύνη, όλο
το αστικό κράτος λειτουργεί για να προ-
στατεύσει τα συμφέροντα της άρχουσας
τάξης.
Οι εργάτες δημιουργούν όλο τον πλούτο
μέσα στον καπιταλισμό. Μια νέα κοινωνία

απαλλαγμένη από την εκμετάλλευση, ο σο-
σιαλισμός, μπορεί να δημιουργηθεί μόνο
όταν οι εργάτες πάρουν συλλογικά στα χέ-
ρια τους τον έλεγχο όλου του κοινωνικού
πλούτου και προγραμματίσουν την παρα-
γωγή και την διανομή σύμφωνα με τις αν-
θρώπινες ανάγκες.

Tον διεθνισμό
Στην παγκόσμια οικονομία κυριαρχούν οι
μεγάλες πολυεθνικές. Μόνο εάν παλέψουμε
όλοι μαζί σε παγκόσμιο επίπεδο, μπορούμε
να σταματήσουμε τους πλούσιους και δυνα-
τούς που κυριαρχούν πάνω στον πλανήτη.
Η πάλη για τον σοσιαλισμό μπορεί να πετύ-

χει μόνο εάν είναι παγκόσμια. 
Αυτό δείχνει και η εμπειρία της Ρωσίας
όπου ακόμα και μια νικηφόρα αλλά απομο-
νωμένη επανάσταση όπως ο Οκτώβρης του
’17 ηττήθηκε κάτω από την πίεση της παγ-
κόσμιας αγοράς. Αυτό άνοιξε τον δρόμο για
την επικράτηση του Στάλιν και την μετατρο-
πή της Ρωσίας σε κρατικό καπιταλισμό. Του
ίδιου τύπου καθεστώτα δημιουργήθηκαν
αργότερα στην Ανατολική Ευρώπη και την
Κίνα.

Ενάντια στον ρατσισμό, 
τον ιμπεριαλισμό και την καταπίεση
Είμαστε αντίθετοι σε οποιαδήποτε προσπά-
θεια που έχει στόχο την διαίρεση της εργα-
τικής τάξης. Είμαστε αντίθετοι σε μια Ελλά-

δα – φρούριο, κομμάτι μιας Ε.Ε – φρούριο,
που καταδικάζει πρόσφυγες και μετανάστες
να πεθαίνουν στα σύνορά της και να αντιμε-
τωπίζουν ρατσιστικές διακρίσεις αν καταφέ-
ρουν να τα περάσουν. 
Υποστηρίζουμε το δικαίωμα όλων των αν-
θρώπων, ανεξάρτητα από χρώμα, φυλή και
φύλο καθώς και όλους τους καταπιεσμέ-
νους να οργανώνουν την αντίστασή τους.
Υποστηρίζουμε όλα τα αυθεντικά εθνικοα-
πελευθερωτικά κινήματα. 
Παλεύουμε για την πραγματική κοινωνική,
πολιτική και οικονομική ισότητα των γυναι-
κών και για το τέλος όλων των διακρίσεων
ενάντια στους ομοφυλόφιλους, γυναίκες και
άντρες.
Παλεύουμε ενάντια σε ένα σύστημα που κα-

ταστρέφει τον πλανήτη μέσα από το κυνήγι
του κέρδους και τους ανταγωνισμούς.

Το επαναστατικό κόμμα
Αυτοί που μας κυβερνάνε είναι δυνατοί γιατί
είναι οργανωμένοι, γιατί ελέγχουν τον πλού-
το, τα ΜΜΕ, τα δικαστήρια και τον στρατό.
Για να συγκρουστεί μ’ αυτή την δύναμη, η
εργατική τάξη χρειάζεται να είναι κι αυτή
οργανωμένη. Το Σοσιαλιστικό Εργατικό
Κόμμα, έχει σαν στόχο να φέρει τους ακτιβι-
στές του κινήματος μαζί με την εργατική τά-
ξη. Το επαναστατικό κόμμα είναι αναγκαίο
για να δυναμώσει το κίνημα, να οργανώσει
τον κόσμο μέσα σ’ αυτό και να βοηθήσει να
αναπτυχθούν εκείνες οι ιδέες και εκείνες οι
στρατηγικές που θα μπορέσουν ν’ ανατρέ-
ψουν συνολικά τον καπιταλισμό. 

Πα λεύ ου με για
ΣΟ ΣΙΑ ΛΙ ΣΤΙ ΚΟ ΕΡ ΓΑ ΤΙ ΚΟ ΚΟΜ ΜΑ
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Στα τέλη του Οκτώβρη συμπληρώθηκε
ένας αιώνας από τη δολοφονία του Δη-
μοσθένη Λιγδόπουλου στη Μαύρη Θά-

λασσα. Μόλις 22 χρονών, ο Δ.Λιγδόπουλος
ήταν ήδη βασικό στέλεχος του ΣΕΚΕ (Κ) από
την ίδρυσή του. Μέλος της ΚΕ του κόμματος,
διευθυντής της βδομαδιάτικης εφημερίδας
του, του Εργατικού Αγώνα. 

Από ένα σημείο και μετά ορίστηκε υπεύθυ-
νος για τις διεθνείς επαφές του κόμματος, δη-
λαδή την σύνδεση με την Κομιντέρν (Κομμου-
νιστική Διεθνή) που είχε ιδρυθεί τον Μάρτη
του 1919 και τα άλλα επαναστατικά κόμματα
που διαμορφώνονταν εκείνη την περίοδο. 

Έτσι βρέθηκε, μετά από ένα περιπετειώδες
ταξίδι στη Μόσχα, το φθινόπωρο του 1920 ως
αντιπρόσωπος του ΣΕΚΕ, που είχε προσθέσει
στον τίτλο του τη λέξη «Κομμουνιστικό» από
τον Απρίλη. Δεν πρόλαβε να πάρει μέρος στις
εργασίες του ιστορικού Δεύτερου Συνεδρίου
της Κομιντέρν, όμως συμμετείχε σε συνεδρίαση
της Εκτελεστικής Επιτροπής της τον Σεπτέμ-
βρη. Στο -παράνομο- ταξίδι επιστροφής ο Λι-
γδόπουλος δολοφονήθηκε μαζί με τον Ωρίωνα
Αλεξάκη, μπολσεβίκο από την Σεβαστούπολη.

Τον Φλεβάρη του 1921 ο Ν. Δημητράτος
γραμματέας τότε του ΣΕΚΕ (Κ) έγραφε στην
Κομμουνιστική Επιθεώρηση: «Η ιστορία του Λι-
γδόπουλου είναι η ιστορία της πρώτης περιό-
δου του Ελληνικού Κομμουνιστικού Κόμματος,
είναι η ιστορία όλης της γνωστής και αγνώ-
στου δράσεως της ομάδας των ολίγων συν-
τρόφων, που συνεργάσθησαν για να δημιουρ-
γηθή η επαναστατική ζύμωσις και για να δια-
μορφωθή προς το σκοπό ενός κομμουνιστικού
κόμματος. Ο Λιγδόπουλος υπήρξε ο κατ' εξο-
χήν σκεπτόμενος σύντροφος από την ομάδα
αυτή και ο κατ' εξοχήν αποφασισμένος, που
δεν έβλεπε τίποτε άλλο από το κόμμα. Η διαρ-
κής ανησυχία του ήτο πώς το κόμμα να δια-
μορφωθή και να λάβη το χαρακτήρα που
έπρεπε». 

«Πρωτοπόρος κομμουνιστής»
Με άλλα λόγια ο Λιγδόπουλος ήταν ένας

«πρωτοπόρος κομμουνιστής» όπως αναφέρει
το αφιέρωμα που κυκλοφόρησε μαζί με τον Ρι-
ζοσπάστη. Όμως, ούτε οι πρωτοπόροι πέ-
φτουν από τον ουρανό, ούτε τα επαναστατικά
κόμματα δημιουργούνται από το τίποτα. 

Το 1916 ο Δ. Λιγδόπουλος, φοιτητής στο
Μαθηματικό, πρωτοστάτησε με άλλους αγωνι-
στές που τους συναντάμε αργότερα στα πρώ-
τα επαναστατικά χρόνια του ΣΕΚΕ, στην ίδρυ-
ση της Σοσιαλιστικής Νεολαίας Αθηνών. Ήταν
μια ζωντανή ομάδα που απέκτησε επιρροή και
στα συνδικάτα, και επηρεαζόταν από όλα τα
ριζοσπαστικά ρεύματα της Αριστεράς εκείνης
της εποχής. Μαζί με την θρυλική Φεντερασιόν
της Θεσσαλονίκης και την Σοσιαλιστική Ένω-
ση της Αθήνας, η Νεολαία κράτησε αντιπολε-
μική στάση στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. 

Μια από τις πρωτοβουλίες της Νεολαίας
ήταν η μετάφραση και κυκλοφορία της μπρο-
σούρας Προς τους Νέους του Πιοτρ Κροπότ-
κιν, του Ρώσου αναρχικού θεωρητικού. Σύρθη-
κε στα δικαστήρια και καταδικάστηκε σε τέσ-
σερα χρόνια φυλάκιση. Κι όπως θυμόταν ο Γ.
Κορδάτος σε ένα κείμενό του στη Νέα Επιθεώ-
ρηση τον Νοέμβρη του 1933: «Ίσαμε τα 1918
έμεινε φυλακισμένος, και το περισσότερο και-
ρό στις φυλακές Ρεθύμνου Κρήτης. Μέσα στη
φυλακή είχε πέσει με τα μούτρα στο διάβασμα
της σοσιαλιστικής φιλολογίας. Όταν βγήκε
από τη φυλακή, η Ρούσικη Επανάσταση τον εί-

χε καταχτήσει».
Η Ρώσικη Επανάσταση ήταν το δεύτερο με-

γάλο γεγονός που διαμόρφωσε την επαναστα-
τική Αριστερά εκείνης της εποχής. Δεν «κατέ-
κτησε» μόνο τον Λιγδόπουλο αλλά εκατοντά-
δες χιλιάδες αγωνιστές και αγωνίστριες σε
όλον τον κόσμο. 

Η διχάλα που είχε ανοίξει από τις αρχές του
20ού αιώνα ανάμεσα στους επαναστάτες και
τους ρεφορμιστές, και έγινε ακόμα πιο μεγάλη
στα χρόνια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου,
βρήκε σημείο αναφοράς, μια νικηφόρα εργατι-
κή επανάσταση, και άρχισε να αποκρυσταλλώ-
νεται και οργανωτικά. Μια ολόκληρη γενιά
αγωνιστών/τριών έκανε την επιλογή να χτίσει
κόμματα σαν των μπολσεβίκων. Κόμματα διε-
θνιστικά και επαναστατικά, που θα οδηγούσαν
την εργατική τάξη στην νίκη κι όχι στους συμ-
βιβασμούς με τους καπιταλιστές και τα κράτη
τους. 

Σε κάποιες χώρες αυτή η τάση εκφράστηκε
με τη διάσπαση των παλιών σοσιαλδημοκρατι-

κών κομμάτων και τη δημιουργία νέων κομμου-
νιστικών κομμάτων. Σε άλλες, τα επαναστατικά
κόμματα δημιουργήθηκαν από πρωτοβουλίες
αγωνιστών και μικρών ομάδων. Αυτή ήταν η
περίπτωση του Σοσιαλιστικού Εργατικού Κόμ-
ματος Ελλάδος (ΣΕΚΕ) που ιδρύθηκε τον Νο-
έμβρη του 1918, δυο βδομάδες μετά την ίδρυ-
ση της ΓΣΕΕ. Ο Λιγδόπουλος πρωτοστάτησε
σε αυτή την προσπάθεια και συμμετείχε στο
ιδρυτικό του συνέδριο εκπροσωπώντας τον
Εργατικό Αγώνα. 

Το ΣΕΚΕ ξεκαθάρισε από την αρχή ότι πα-
λεύει «για την ανατροπήν της διεθνούς κεφαλα-
οκρατίας και το θρίαμβον του διεθνούς σοσια-
λισμού» κι ότι το κόμμα «δεν δύναται ποτέ να
συμμετάσχη ή να ενισχύση οποιαδήποτε κυβέρ-
νησιν της αστικής τάξεως», είναι «κόμμα αντι-
πολιτεύσεως». Αυτό δεν σήμαινε ότι όλα ήταν
ξεκαθαρισμένα και τακτοποιημένα από την αρ-
χή. Όπως σε όλα τα κόμματα που έκαναν αυτή
τη διαδρομή εκείνο το διάστημα, στο ΣΕΚΕ η
ιδεολογική συζήτηση και αντιπαράθεση ήταν

έντονη. Κι ο Λιγδόπουλος, όπως αναφέρει κι ο
Κορδάτος ήταν «πάντα στ’ αριστερά». 

Στα πρακτικά του ιδρυτικού συνεδρίου δια-
σώζεται για παράδειγμα η αντιπαράθεση γύρω
από το ζήτημα της Κοινωνίας των Εθνών (κάτι
σαν τον ΟΗΕ) που έστηναν οι νικητές του πο-
λέμου. Υποτίθεται ότι αυτός ο νέος οργανι-
σμός θα εξασφάλιζε την ειρήνη και το δίκιο
στις διεθνείς σχέσεις. Ο Λιγδόπουλος έκανε
την εξής τοποθέτηση στο συνέδριο:

«Η εργατική τάξη είναι η μόνη που έχει διε-
θνή συμφέροντα τα ίδια. Και η κοινωνία αυτή
των εθνών, η διεθνής εργατική οργάνωσις είναι
η μόνη που μπορεί να επιβληθεί. Εάν αυτή δεν
μπορέσει να επιβληθεί, κάθε ελπίδα από κάθε
άλλη κοινωνία των εθνών είναι ουτοπία… Φο-
βούμαι ότι μία διεθνής αστική ένωσις στο μόνο
σημείο στο οποίο μπορεί και εξάπαντος να
συμφωνήση τελείως είναι το να επιβληθή και
να πολεμήση κάθε εκδήλωση επαναστατικών
κινημάτων στον κόσμο. Προσέξετε σύντροφοι,
η κοινωνία των εθνών που μας υπόσχεται μπο-
ρεί να παίξει ρόλο ιεράς συμμαχίας».

Επίκαιρη
Είναι μια εντυπωσιακή τοποθέτηση. Όχι τό-

σο γιατί προειδοποιεί για την «ιερή συμμαχία»
των αστικών κρατών που θα προσπαθούσαν
να πνίξουν την εξουσία των Σοβιέτ στην Ρω-
σία. Αλλά γιατί υπογραμμίζει ότι η εργατική
τάξη έχει κοινά συμφέροντα παγκόσμια, πέρα
από τα σύνορα. Για την ακρίβεια είναι η μόνη
τάξη στην σύγχρονη κοινωνία που έχει αυτή
την «κοινότητα συμφερόντων». Οι εργάτες δεν
έχουν να χωρίσουν τίποτα, οι αστοί έχουν. Εί-
ναι μια θέση πολύτιμη και επίκαιρη για την Αρι-
στερά εκατό χρόνια μετά. 

Ο Λιγδόπουλος και οι σύντροφοί του κέρδι-
σαν το νέο κόμμα στο επαναστατικό δρόμο για
τον σοσιαλισμό κόντρα στις απόψεις που λέ-
γανε -και λένε και σήμερα- ότι ο στόχος είναι
μια κυβέρνηση της αριστεράς που θα εφαρμό-
σει μεταρρυθμίσεις, με «ρεαλισμό» πάντα.
Ένα άρθρο, μάλλον το τελευταίο του, που
έγραψε για τον Εργατικό Αγώνα και δημοσιεύ-
τηκε τον Γενάρη του 1921 με τίτλο «Ο αγών
των κομμουνιστών» αποτυπώνει με πάθος και
σαφήνεια αυτή την επιλογή. 

«Ο πολιτικός μας αγών είναι αγών επανα-
στατικός. Αγωνιζόμαστε για τα Σοβιέτ και για
την καταστροφή όλων αυτών των θεσμών και
των κοινοβουλίων της αστικής τάξεως…Έχου-
με την πεποίθηση πως ο αγώνας μας αυτός θα
θριαμβεύσει και πως γρήγορα η κόκκινη ση-
μαία των Σοβιέτ θα στηθεί νικηφόρα σ’ όλον
τον κόσμο, απελευθερώνοντας οριστικά την
εργατική τάξη.

Η εργατική μας τάξις περνάει σήμερα την
ιστορική περίοδο του αγώνος της. Όπως στον
αρχαίο Ηρακλή, έτσι και σήμερα σ’ αυτήν πα-
ρουσιάζονται δυο δρόμοι. Ο ένας, ο επανα-
στατικός δρόμος… ο δρόμος για την Επανά-
σταση και για τα Σοβιέτ, ο άλλος, ο μεταρρυθ-
μιστικός δρόμος, ο δρόμος που όλη η ιστορία
του εργατικού αγώνος έδειξε λανθασμένο και
που άλλο δεν κάνει παρά να υποδουλώσει την
εργατική τάξη και να την παραδίδει δεσμία
στα χέρια της κεφαλαιοκρατίας». 

Η στρατηγική που λέει ότι «δεν υπάρχει
δρόμος κοινοβουλευτικός», αλλά ότι τον καπι-
ταλισμό θα τον ανατρέψει η εργατική τάξη
επαναστατικά, είναι το κόκκινο νήμα που συν-
δέει το ΣΕΚΕ του Λιγδόπουλου με την σημερι-
νή επαναστατική, αντικαπιταλιστική Αριστερά. 

Λέανδρος Μπόλαρης
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Η επαναστατική
παράδοση του ΣΕΚΕ
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Μπορεί η κυβέρνηση μέσα
στην κρίση της τρομαγμέ-
νη να βρίσκει αποκούμπι

στην αστυνομική καταστολή του
Χρυσοχοΐδη αλλά δεν σταματά ού-
τε στιγμή –με αφορμή την πανδη-
μία, αλλά όχι μόνο– να μας βομ-
βαρδίζει με όλο το ιδεολογικό
οπλοστάσιο της άρχουσας τάξης
για να «πείσει» τον κόσμο να κά-
τσει ήσυχος στ’ αυγά του και να
μην αντιστέκεται. Γι’ αυτό στους
αγώνες μας είναι ανάγκη «να πάμε
διαβασμένοι». 

Η έκδοση του Μαρξιστικού Βι-
βλιοπωλείου «Πανδημία-Κλιματική
Αλλαγή, Ενάντια στον καπιταλισμό
της καταστροφής», εξηγεί πώς η
επέλαση του Covid-19 συνδέεται
με τον τρόπο που ο καπιταλισμός
οργανώνει την παραγωγή και τη
σχέση της ανθρώπινης κοινωνίας
με τη φύση, μια σχέση καταστρο-
φική όπως επεσήμαιναν ήδη από
την εποχή τους ο Μαρξ και ο Ένγ-

κελς. Η Ναόμι Κλάιν στο νέο της
βιβλίο «Στις φλόγες - το καυτό θέ-
μα της κλιματικής αλλαγής» ανα-
λύει την επιτακτική ανάγκη να λη-
φθούν ριζικά μέτρα για την αντιμε-
τώπιση της περιβαλλοντικής κατα-
στροφής, που μετατρέπεται γρή-
γορα σε υπαρξιακή κρίση για ολό-
κληρη την ανθρωπότητα. Το «Καπι-
ταλισμός Ζόμπι - Η Παγκόσμια Οι-
κονομική Κρίση και η Επικαιρότητα
του Μαρξ» του Κρις Χάρμαν είναι
θεμέλιο για την κατανόηση της μα-
κρόσυρτης κρίσης του συστήμα-
τος που σημαδεύεται από παροξυ-
σμούς σαν τον σημερινό.

Αυτοί οι παροξυσμοί απλώνονται
και με την όξυνση των ιμπεριαλι-
στικών ανταγωνισμών στην περιο-
χή μας. Αυτό είναι το φόντο της
αντιδραστικής ελληνοτουρκικής
διαμάχης που ξανακλιμακώνεται
λίγες μέρες πριν τη Σύνοδο Κορυ-
φής της ΕΕ. Η έκδοση «Ελλάδα-
Τουρκία: Η σύγκρουση των υποϊμ-
περιαλισμών» μας δίνει το υπόβα-
θρο αυτού του ανταγωνισμού και
επιχειρήματα για να παλέψουμε

ενάντια στους ‘άξονες’ και την
απειλή του πολέμου. Το βιβλίο του
Αλέξη Ηρακλείδη «Αιγαίο και Ανα-
τολική Μεσόγειος, 50+1 όψεις των
ελληνοτουρκικών διενέξεων»
απορρίπτει το μύθο που πλασάρει
η ελληνική άρχουσα τάξη ότι η πη-
γή των προβλημάτων είναι η ‘τουρ-
κική επιθετικότητα’ που παραβιάζει
το διεθνές δίκαιο και ότι η Ελλάδα
είναι αμυνόμενη. Τα κείμενα της
συλλογής «Ο ‘Αθώος’ Εθνικισμός»
με επιμέλεια του Ηρακλή Μήλλα
φωτίζουν τους διάφορους τρό-
πους που ο εθνικισμός περνάει
από «τα πάνω». Πολύ βοηθητικά εί-
ναι και δυο βιβλία για την Κύπρο:
«Ο Ντενκτάς στον Νότο: Η κανονι-
κοποίηση της διχοτόμησης στην
ελληνοκυπριακή πλευρά» του Γρη-
γόρη Ιωάννου και «10+1 Μύθοι για
το Κυπριακό» του Νικόλα Κυρια-
κού. Το βιβλίο του Νίκου Λούντου
«Μέση Ανατολή - Από το διαρκή
πόλεμο στη διαρκή επανάσταση»
είναι πολύτιμο τόσο γιατί παρου-
σιάζει μια συνολική εικόνα και
απαντάει στα ερωτήματα για το τι
πραγματικά συμβαίνει στην ευρύ-
τερη περιοχή, όσο και γιατί αναδει-
κνύει τη δύναμη των κινημάτων
‘από τα κάτω’.

Black Lives Matter
Το 2020 σημαδεύτηκε και από

την πτώση του Τράμπ κάτω και από
τα χτυπήματα της κοινωνικής έκρη-
ξης που προκάλεσε η πανδημία, το
Black Lives Matter και οι εργατικές
κινητοποιήσεις. Το κίνημα στις ΗΠΑ
έχει παρελθόν και μεγάλες εμπει-
ρίες. Αξίζει να διαβάσετε τρία βι-
βλία του ΜΒ που ξετυλίγουν τους
μεγάλους αγώνες του: «Αντεπίθεση
– Η αμερικάνικη εργατική τάξη τη
δεκαετία του ‘30» του Τζον Νιού-
σινγκερ, «Βιετνάμ 1960-1975, ο
αμερικάνικος πόλεμος» του Τζόνα-
θαν Νιλ και «Ρατσισμός, τι είναι και
πώς παλεύεται» του Άλεξ Καλλίνι-
κος που αναλύει τις ρίζες του ρα-
τσισμού και του κινήματος των μαύ-
ρων στην καρδιά του καπιταλισμού.

Οι συγκεντρώσεις που κουρέλια-
σαν την απόπειρα του Χρυσοχοΐδη
να απαγορεύσει τις κινητοποιήσεις

για την επέτειο του Πολυτεχνείου,
άνοιξαν ξανά τη συζήτηση για το τι
ήταν η εξέγερση του Νοέμβρη και
την επικαιρότητά της σήμερα. Το
βιβλίο του Ιάσονα Χανδρινού «Όλη
η νύχτα εδώ!» μεταφέρει όλη τη
ζωντάνια της εξέγερσης μέσα από
δεκάδες προσωπικές μαρτυρίες
των ανθρώπων που συμμετείχαν
στα γεγονότα που άνοιξαν το δρό-
μο για την κατάρρευση της δικτα-
τορίας. Η παμφλέτα του ΜΒ «Το
Πολυτεχνείο είναι εδώ – ο δρόμος
του Νοέμβρη επαναστατικός!» με
κείμενα του Λ. Μπόλαρη, της Μ.
Στύλλου και του Π. Γκαργκάνα,
αναδεικνύει την τις πολιτικές μά-
χες που έδωσαν οι, μικρές τότε,
δυνάμεις της επαναστατικής αρι-
στεράς και που καθόρισαν την πο-
ρεία των γεγονότων. Τις καταβο-
λές αυτής της αριστεράς θα βρεί-
τε στη συλλογή κειμένων από την
παράνομη εφημερίδα ‘Η Μαμή’ της
Οργάνωσης Σοσιαλιστική Επανά-
σταση (από την οποία προέρχεται
το ΣΕΚ) από το 1972-1974 με τίτλο
«Οι ρίζες της επαναστατικής αρι-
στεράς στην Ελλάδα», καθώς και
στην επανατύπωση του περιοδικού
«Επανάσταση νο7». Τα «Ιουλιανά
1965» με κείμενα του Δ. Λιβιερά-
του, της Μ. Στύλλου και του Λ.
Μπόλαρη συμπληρώνουν την εικό-
να της περιόδου με την περιγραφή
του ‘ελληνικού πρώιμου Μάη του
68’, μιας εργατικής έκρηξης που
σάρωσε τη χώρα απ’ άκρη σ’ άκρη
κι έριξε δυο κυβερνήσεις.

Ένγκελς
Το Νοέμβρη συμπληρώθηκαν

200 χρόνια από την γέννηση του
Φρίντριχ Ένγκελς. Στο Μαρξιστικό
Βιβλιοπωλείο θα βρείτε όλα τα έρ-
γα του που κυκλοφορούν στα ελ-
ληνικά. Η μπροσούρα του «Σοσια-
λισμός -Ουτοπικός και Επιστημονι-
κός» είναι η καλύτερη εισαγωγή
στις μαρξιστικές ιδέες και την υλι-
στική αντίληψη της ιστορίας. Σε
τρία βιβλία του –«Η κατάσταση της
εργατικής τάξης στην Αγγλία», «Η
διαλεκτική της φύσης» και «Το ζή-
τημα της κατοικίας»– περιγράφει

και εξηγεί το πώς και το γιατί ο κα-
πιταλισμός συγκρούεται με τη φύ-
ση και καταστρέφει το περιβάλλον
και τις ζωές των ανθρώπων. Από
το Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο κυ-
κλοφορεί το κείμενό του «Ο ρόλος
της εργασίας στην εξανθρώπιση
του πιθήκου» που συνοδεύεται από
ένα εκτενές κείμενο του Κρις Χάρ-
μαν με τίτλο «Ο Ένγκελς και η κα-
ταγωγή της ανθρώπινης κοινω-
νίας».

Αναντικατάστατο και σήμερα πα-
ραμένει ένα από τα κορυφαία έργα
του Ένγκελς «Η καταγωγή της οι-
κογένειας της ατομικής ιδιοκτη-
σίας και του κράτους». Είναι η
αφετηρία του εξοπλισμού μας
στην πάλη ενάντια στον σεξισμό,
για την γυναικεία απελευθέρωση.
Ιδιαίτερα σήμερα που οι μάχες
ενάντια στην καταπίεση φουντώ-
νουν σε όλο τον κόσμο και ανοί-
γουν όλα τα ζητήματα. Για παρά-
δειγμα, η Α. Ματθαίου στο βιβλίο
της «Οικογένεια και σεξουαλικότη-
τα. Μεταξύ παράδοσης και νεωτε-
ρικότητας (ελληνικές μαρτυρίες
17ος - αρχές 19ου αιώνα)» πραγ-
ματεύεται το πώς κατασκευάστηκε
η σύγχρονη αστική οικογένεια
στην Ελλάδα. Το βιβλίο της Μα-
ρίας Στύλλου «Η Πάλη για την Απε-
λευθέρωση των Γυναικών» συνοψί-
ζει τη συζήτηση για τη γυναικεία
καταπίεση και τη δύναμη της εργα-
τικής τάξης να την αντιπαλέψει.

Λέον Τρότσκι
Φέτος έκλεισαν και 80 χρόνια

από τη δολοφονία του Λ. Τρότσκι,
του μπολσεβίκου που συγκρούστη-
κε με τη σταλινική αντεπανάσταση
και κράτησε ζωντανή τη φλόγα της
επαναστατικής θεωρίας και πρά-
ξης στη συγκλονιστική δεκαετία
του ’30. Το βιβλίο του Ντάνκαν
Χάλλας «Ο Μαρξισμός του Τρό-
τσκι» (3η έκδοση) είναι η καλύτερη
εισαγωγή στις ιδέες και τη δράση
του μεγάλου επαναστάτη: από τη
θεωρία της διαρκούς επανάστα-
σης, μέχρι την επαναστατική κλη-
ρονομιά της Κομιντέρν και το ενι-
αίο μέτωπο, και από κει στην πάλη
ενάντια στο σταλινισμό.

Επίσης στο Μαρξιστικό Βιβλιο-
πωλείο θα βρείτε και μια σειρά από
πολύ ενδιαφέρουσες νέες κυκλο-
φορίες που αξίζει να παραγγείλετε,
όπως: «Τα μεσάνυχτα του αιώνα»
του Βίκτορ Σερζ, του συγγραφέα
του «Έτος Ένα της Ρώσικης Επα-
νάστασης» που κυκλοφορεί από το
ΜΒ. «Τατλίν: μνημείο στην Τρίτη
Διεθνή, αριστερός μοντερνισμός
και Οχτωβριανή επανάσταση» του
Νίκου Αξαρλή. «Δημοσιογραφία και
Τύπος» του μεγάλου ιταλού επανα-
στάτη Αντόνιο Γκράμσι. «Η Γερμα-
νική Επανάσταση» του Πιερ
Μπρουέ, που μαζί με τη «Χαμένη
επανάσταση – Γερμανία 1918-
1923» του Κρις Χάρμαν αποτελούν
τις καλύτερες ιστορίες για το επα-
ναστατικό κύμα που σάρωσε τη
Γερμανία μετά τον Α  Παγκόσμιο
Πόλεμο, και πολλά άλλα νέα βιβλία.

Στο επόμενο τεύχος της Εργατι-
κής Αλληλεγγύης θα παρουσιάσου-
με βιβλία για ένα από τα πιο συντα-
ρακτικά γεγονότα του 2020: την
καταδίκη της εγκληματικής οργά-
νωσης Χρυσή Αυγή στις 7 Οκτώ-
βρη –με αφορμή και τη νέα έκδοση
που ετοιμάζει το Μαρξιστικό Βι-
βλιοπωλείο και καλύπτει μέρα προς
μέρα τη μάχη που δόθηκε στις πά-
νω από 450 συνεδριάσεις του δικα-
στήριου για το χαριστικό χτύπημα
στους ναζί.

Κώστας Πίττας
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Δεκάδες χιλιάδες αγρότες
συμμετείχαν στα μπλόκα που
έγιναν την περασμένη εβδο-

μάδα στα πλαίσια της απεργίας των
250 εκατομμυρίων εργατών στην Ιν-
δία. Από το Νέο Δελχί μέχρι το Παν-
τζάμπ, οι αγρότες συγκρούστηκαν
με την παραστρατιωτική αστυνομία.

Από την ημέρα της πανεργατικής
απεργίας πάνω από μια εβδομάδα
πριν, ο αριθμός των αγροτών που
συμμετέχει στα μπλόκα στα περίχωρα
στο Νέο Δελχί συνεχώς ανεβαίνει. Κά-
θε είδους αγροτικά μηχανήματα κλεί-
νουν τους βασικούς δρόμους προς
την πόλη αλλά και τις γειτονικές Πολι-
τείες. Οι κινητοποιήσεις έχουν αρχί-
σει να απλώνεται και έξω από το Νέο
Δελχί. Αγρότες από την Πολιτεία
Μαντία Πραντές βαδίζουν τώρα προς
την πρωτεύουσα με την ελπίδα να την
αποκλείσουν από το νότο. Εκατοντά-
δες αγρότες συγκρούστηκαν έξω από
το τοπικό κοινοβούλιο της ανατολικής
πολιτείας Oρίσα. 

Αμέτρητες διαμαρτυρίες διοργα-
νώνονται σε όλη την χώρα, κερδί-
ζοντας την υποστήριξη του κόσμου.
Είναι χαρακτηριστικό ότι 150 αθλη-
τές, ανάμεσά τους και ολυμπιονίκες,
αποφάσισαν να δώσουν πίσω στην
κυβέρνηση όλους τους επαίνους
που τους είχε απονείμει, γιατί δεν
δέχονται η κυβέρνηση να επιτίθεται
στους αγρότες. Αλλά και έξω από
την Ινδία, χιλιάδες άνθρωποι διαδή-
λωσαν σε αλληλεγγύη στους αγρό-

τες το περασμένο Σάββατο, στο
Λονδίνο.

Η κατάσταση έχει κατατρομάξει
το κυβερνών ακροδεξιό κόμμα BJP
του οποίου οι υπουργοί τριγυρνάνε
στα μπλόκα ζητώντας «διάλογο» με
τις ηγεσίες τους, στις οποίες κυ-
ριαρχούν οι πιο εύποροι αγρότες,
προκειμένου να τους διασπάσουν.
Η πόλωση ανάμεσα στους αγρότες
και την κυβέρνηση είναι αποτέλεσμα
της ψήφισης νέων νόμων που βά-
ζουν σαν στόχο τον τερματισμό της
οικονομικής βοήθειας στους αγρό-
τες και αφήνει έρμαιο τη γεωργία
στα αρπακτικά της αγοράς. Όλα αυ-
τά απαιτούν εδώ και καιρό από την
Ινδία το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο
και η Παγκόσμια Τράπεζα.   

Εκατοντάδες εκατομμύρια μικρο-
κτηματίες αγρότες πιστεύουν ότι αυ-
τό θα είναι το τελειωτικό χτύπημα
καθώς η γη τους θα περάσει στις
μεγάλες εταιρίες. Και ενώ η κατά-
σταση είναι ήδη απελπιστική (42.480
αγρότες και εργάτες γης αυτοκτό-
νησαν στην Ινδία μόνο μέσα στο
2019) ακόμα και έτσι, τα χωριά ήταν
το μόνο καταφύγιο για τα  εκατομ-
μύρια εργατών που στην διάρκεια
του λοκντάουν βρέθηκαν στις πόλεις
χωρίς δουλειά και μισθό. Τώρα η κυ-
βέρνηση προσπαθεί να τους το κλέ-
ψει και αυτό.    

Η ένωση των εκατοντάδων εκα-
τομμυρίων αγροτών και εργατών
της Ινδίας μέσα στους αγώνες είναι
η δύναμη που μπορεί να ανατρέψει

τον πρωθυπουργό Μόντι αλλά και
όλες τις απόπειρες του ίδιου να δια-
σπάσει το λαό με τις συνεχείς επιθέ-
σεις στη μεγάλη μουσουλμανική κοι-
νότητα της Ινδίας. Είναι χαρακτηρι-
στικό ότι η κυβέρνηση προσπαθεί να
διασπάσει τους αγρότες αναμο-
χλεύοντας τα εθνικά και θρησκευτι-
κά μίση ανάμεσα στα κομμάτια των
αγροτών που κινητοποιούνται. Για
παράδειγμα, οι διαδηλωτές που πή-
γαν από το Παντζάμπ στο Δελχί
ήταν Σιχ.

Τα ακροδεξιά μίντια το χρησιμο-
ποίησαν αυτό για να πουν ότι το αί-
τημα των αγροτών ζητάει ένα ξεχω-
ριστό κράτος για τους Σιχ, καταγ-
γέλλοντας τις κινητοποιήσεις τους
σαν «αντιεθνικές».    

Kύμα διαμαρτυριών, στάσης πληρωμών και
καταλήψεων βρίσκεται σε εξέλιξη στη Βρε-
τανία ενάντια στα πανάκριβα νοίκια που οι

φοιτητές αναγκάζονται να πληρώνουν στις φοιτη-
τικές εστίες εν μέσω πανδημίας – υπενθυμίζοντάς
μας και εδώ στην Ελλάδα πόση σημασία έχει η
υπεράσπιση και επέκταση της δημόσιας σίτισης
και στέγασης για όλους του φοιτητές.      

Στο Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ, μετά από
μήνες κινητοποιήσεων και κατάληψη που πραγμα-
τοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα, οι φοιτητές
πέτυχαν να αναγκάσουν τη διοίκηση να προχωρή-
σει σε 30% μείωση του ενοικίου που αναλογεί συ-
νολικά σε 12 εκατομμύρια λίρες. Εκατοντάδες φοι-
τητές συμμετείχαν στη συγκέντρωση και στη δια-
δήλωση που βάδισε στους δρόμους της πόλης. 

«Είδαμε τι αποτελέσματα μπορούμε να έχουμε
μέσα από άμεσες δράσεις, έχοντας και την ενί-
σχυση των εργαζομένων του πανεπιστημίου» δή-
λωσε ο Φιν, φοιτητής στο τμήμα της αγγλικής φι-
λολογίας στο Socialist Worker ενώ η Μάτι πρόσθε-
σε ότι δεν έχει δει πότε της τόσο μεγάλη υποστή-
ριξη των φοιτητών για κατάληψη. 

Η νίκη του φοιτητικού κινήματος στο Μάντσε-
στερ έχει ανοίξει τώρα την όρεξη των φοιτητών
και σε άλλες εστίες καθώς κινητοποιήσεις και
απεργίες ενοικίου έχουν ξεκινήσει πλέον στο
Μπρίστολ, και στο Κέιμπριτζ ενώ αποφάσεις για
κινητοποιήσεις έχουν παρθεί και στο Πανεπιστήμι-
ου στο Νότιο Λονδίνου, στο Σάσεξ, στην Γλασκώ-

βη, στο Νόττιγχαμ, στην Οξφόρδη και στο Μητρο-
πολιτικό Πανεπιστήμιου του Μάντσεστερ απαιτών-
τας 30% μείωση στο ενοίκιο.

Πέρα από τις φοιτητικές κινητοποιήσεις, την πε-
ρασμένη εβδομάδα έγιναν τοπικές απεργίες σε
σχολεία, στο αεροδρόμιο του Χίθροου και στη Ρολς
Ρόις. Συγχρόνως, 13 χιλιάδες εργαζόμενοι βρίσκον-
ται αντιμέτωποι με την ανεργία μετά το κλείσιμο
της Arcadia, τη στιγμή που η βρετανική οικονομία
μπαίνει σε κρίση και η πολιτική κρίση όσον αφορά
στο μπρέξιτ συνεχίζεται.

Δεν πέρασε η λογοκρισία στο FB
Την περασμένη εβδομάδα τo Facebook απενερ-

γοποίησε τους λογαριασμούς περισσότερων από 45
συντρόφων-ισσών και 15 ιστοσελίδων του Σοσιαλι-
στικού Εργατικού Κόμματος (SWP) στη Βρετανία. 

«Τόσο τα προσωπικά προφίλ όσο και οι σελίδες
αφορούσαν σοσιαλιστές και αριστερούς ακτιβι-
στές/τριες κι οργανώσεις που παλεύουν ενάντια στο
ρατσισμό, την κλιματική αλλαγή και για αλληλεγγύη
στην Παλαιστίνη» ανέφερε η καταγγελία του SWP.
“Το Facebook δεν έδωσε καμία αιτιολογία για την
απενεργοποίηση των λογαριασμών ούτε έχει υπο-
δείξει κάποιο τρόπο για να επανεξεταστεί το τι συ-
νέβη. Η έκταση και η συγκεκριμένη στόχευση των
απενεργοποιήσεων -όλοι οι αγωνιστές είναι επίσης
μέλη του SWP- δείχνει ότι οι αλγόριθμοι του Face-
book στοχοποιούν τους αντιρατσιστές ή τους αλλη-
λέγγυους στην Παλαιστίνη. Οι αγωνιστές/τριες των
οποίων οι λογαριασμοί απενεργοποιήθηκαν δηλώ-
νουν ότι θα αμφισβητήσουν την απόφαση της πλατ-
φόρμας και απαιτούν την αποκατάστασή τους».
Ύστερα από τη δημοσιοποίηση της καταγγελίας και
τη διαδικτυακή καμπάνια διαμαρτυρίας που ακολού-
θησε, οι λογαριασμοί άρχισαν να ξανανοίγουν.  

Γ.Π.

ΔΙΕΘΝΗ εργατικη αλληλεγγυη 

ΓΑΛΛΙΑΙΝΔΙΑ

ΒΡΕΤΑΝΙΑ

Με τη συμμετοχή
100.000 ανθρώπων
συνεχίστηκαν για

τρίτη συνεχή εβδομάδα σε
90 πόλεις της Γαλλίας το
Σάββατο 5/12 οι διαδηλώ-
σεις ενάντια στο νόμο συ-
νολικής ασφαλείας της κυ-
βέρνησης Μακρόν ενώ σε
κάποια σημεία έγιναν δια-
δηλώσεις για την ανεργία
και εργασιακή επισφάλεια. 

Η απόπειρα του Μακρόν
να βάλει τέλος στις διαδη-
λώσεις υποσχόμενος «επα-
νεξέταση» των άρθρων για
τη βιντεοσκόπηση δεν πέ-
ρασε. Στη Μασσαλία, η δια-
δήλωση που εστίασε στα
δύο χρόνια από τη δολοφο-
νία της Ζινέμπ Ρεντουάν
από δακρυγόνα της αστυ-
νομίας, ενώθηκε με μια δια-
δήλωση για τους «χωρίς
χαρτιά» ενώ στην Τουλούζη
πραγματοποιήθηκαν τέσσε-
ρις πορείες. Στο Μονπελιέ
πάνω από 1.000 άτομα δια-
δήλωσαν παρά την απαγό-
ρευση, ενώ το ίδιο συνέβη
παρά τις απαγορεύσεις στο
Μπορντό, στη Λιλ, στη
Λυόν και στη Ρεν. 6.000
αστυνομικοί περικύκλωσαν
την διαδήλωση στο Παρίσι
και επιτέθηκαν με δακρυγό-
να και στο Μπορντό με αύ-
ρες.

Απεναντίας, οι επιθέσεις
της αστυνομίας απέδειξαν
πόσο υποκριτικές ήταν οι
απόπειρες του Μακρόν με-
τά την κατακραυγή της
προηγούμενης εβδομάδας,
να πουλήσει «ευαισθησία»
με δηλώσεις στα κανάλια
ότι είναι απαράδεκτο η
αστυνομία να ελέγχει λιγό-
τερο τους λευκούς από
τους υπόλοιπους. Και πόσο
αναξιόπιστη είναι η επανε-
ξέταση που υπόσχεται. Στο
ρόλο του «κακού μπάτσου»
ο υπουργός Εσωτερικών
Νταρμαμέν δήλωσε ότι «οι
κρατικές υπηρεσίες θα εξα-
πολύσουν μια μαζική και
άνευ προηγουμένου δράση
ενάντια στον σεπαρατι-
σμό», την κωδική λέξη που
χρησιμοποιεί για το Ισλάμ,
στοχοποιώντας 76 τεμένη
και απειλώντας να κλείσει
άμεσα 18 από αυτά.    

Οι δια-
δηλωτές
επιμένουν

Οι αγρότες μαζί 
με τους εργάτες

“Δεν πληρώνω-δεν πληρώνω”
στις φοιτητικές εστίες

Μπλόκα αγροτών στο Παντζάμπ

Απεργοί ενοικίου στο Μπρίστολ
Φωτό: Oran Quant-Epps
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